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Leeswijzer
Deze begroting bestaat uit vier delen:
1.
2.
3.
4.

Beleidsbegroting (raadsprogramma’s en verplichte paragrafen);
Financiële begroting (cijfers en financiële positie);
(Concept) vaststellingsbesluit;
Bijlagen.

In het eerste deel worden de te realiseren programma’s en de zeven verplichte paragrafen
beschreven. Vervolgens volgt in het tweede deel het overzicht van baten en lasten. Daarna de
overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, kosten van overhead, het bedrag voor de heffing
voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. In het overzicht van baten en lasten
staat per programma de baten en lasten van het bestaand beleid, afwijkingen op het bestaand beleid
en het nieuwe beleid opgesomd. Ook worden de reservemutaties per programma getoond, waarna de
begrotingssaldi resteren. Met dit overzicht autoriseert de raad de begroting.

1. Beleidsbegroting
In dit onderdeel zijn de twaalf raadsprogramma’s en de zeven verplichte paragrafen opgenomen.
Raadsprogramma’s en taakvelden
De begrotingsopzet geeft op hoofdlijnen inzicht in wat de gemeente doet, welke gevolgen dit heeft en
wat het gaat kosten. Hiervoor zijn de programma’s ingedeeld naar de belangrijkste thema’s binnen
Ridderkerk.
Raadsprogramma’s:







Bestuur en (overheids)participatie
Veiligheid
Verkeer, vervoer en wegen
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur, sport en groen








Jeugd(werk)
Welzijn en zorg
Werk
Gezondheid en duurzaamheid
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Om de begroting leesbaarder te maken en de vergelijkbaarheid met andere gemeenten te vergroten
zijn er taakvelden opgenomen. Wij sluiten hiermee aan bij de voorgeschreven taakvelden van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Enkele taakvelden komen op meerdere programma’s terug. Bij deze taakvelden is het uitgangspunt
dat de beleidstaken per taakveld aansluiten bij de doelstelling van het desbetreffende programma.
Per programma zijn de volgende onderdelen opgenomen:
A. Programmavisie
Deze visie is per programma door de raad vastgesteld op 26 mei 2015.
B. Trends en ontwikkelingen
Hierin worden de belangrijkste lokale en/of landelijke ontwikkelingen vermeld.
C. Beleidsdocumenten
Hierin wordt aangegeven welke nota’s, besluiten en notities, die door de raad en het college zijn
vastgesteld, het beleid van het programma bepalen.
e
D. Wat willen we bereiken? (1 wat-vraag)
De (maatschappelijke) doelstellingen van de gemeente worden hier kort en bondig samengevat.
e
E. Wat gaan we daarvoor doen? (2 wat-vraag)
Een opsomming van concrete activiteiten die de gemeente gaat ondernemen om de
(maatschappelijke) doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.
e
F. Wat mag het kosten? (3 wat-vraag)
Het totaal van baten en lasten per programma vormt het autorisatieniveau van de raad.
G. Prestatie-indicatoren
Vanaf de begroting 2016 zijn per programma prestatie-indicatoren opgenomen. De prestatieindicatoren bestaan uit de set beleidsindicatoren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
4
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(VNG) en door de raad vastgestelde indicatoren.
Een groot aantal indicatoren, waaronder de verplichte uit het BBV, worden door VNG Realisatie
(voorheen KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), op www.waarstaatjegemeente.nl
gepubliceerd. Er is gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gebruikte indicatoren om
vergelijkbaarheid met andere gemeenten te waarborgen. Dit is de doelstelling van de wetgever
geweest bij het invoeren van de verplichte indicatoren. De indicatoren op
www.waarstaatjegemeente.nl zijn dynamisch en worden geactualiseerd wanneer nieuwe informatie
beschikbaar is.
De benodigde informatie van andere indicatoren wordt verzameld via de burgerpeiling,
ondernemerspeiling of klanttevredenheidsonderzoek (KTO).
In het proces van de begroting, en andere P&C-documenten, wordt op enig moment een “foto”
gemaakt van de indicatoren op www.waarstaatjegemeente.nl. In de begroting wordt deze
momentopname vervolgens verwerkt. Dit betekent uiteraard dat actualisaties van de website niet
meer in het stuk worden verwerkt.
Verplichte paragrafen
Het BBV schrijft een zevental paragrafen verplicht voor. De paragrafen geven enerzijds een
dwarsdoorsnede van de begroting en anderzijds onderwerpen waaraan politieke of financiële risico’s
verbonden zijn. Het doel van de paragrafen is dan ook het generen van sturingsinformatie en een
goed inzicht geven in de financiële positie.
Verschuiving van taakvelden
Om te voldoen aan het BBV zijn enkele taakvelden buiten de programma’s geplaatst. Het betreft de
taakvelden algemene uitkering, overhead, treasury, vennootschapsbelasting, onvoorzien, dividenden
en lokale heffingen. Deze taakvelden worden apart genoemd in het overzicht van lasten en baten
onder de noemer ‘Begrotingsposten buiten de programma’s’.

2. Financiële begroting
De financiële begroting bevat:
 een analyse op hoofdlijnen van de financiële mutaties in de begroting van het bestaand beleid;
 een overzicht van de incidentele baten en lasten;
 een overzicht van de structurele reservemutaties;
 de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd.
In het onderdeel ‘financiële positie’ staat informatie over de reserves en voorzieningen en de
algemene uitkering.

3. (Concept) vaststellingsbesluit
Het (concept) vaststellingsbesluit vormt het sluitstuk van deze begroting.

4. Bijlagen
Er is in de begroting een beperkt aantal bijlagen opgenomen. Dit is om de begroting goed leesbaar te
houden. De volgende bijlagen zijn opgenomen:
 Overzicht ramingen per taakveld
 Mutaties in reserves
 Overzicht investeringen
 Overzicht subsidies
 Lopende ontwikkelingen Ruimte
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Betreft: Programmabegroting 2019-2022

Geachte raadsleden,
Hiermee bieden wij u de programmabegroting 2019-2022 aan. Net als voorgaande jaren kunnen wij u
melden dat het meerjarenperspectief van de begroting sluitend is. De meerjarige conseq uenties van de
2e tussenrapportage 2018 zijn in deze begroting verwerkt.

2019

2020

2021

2022

Begroting bestaand beleid

849.100

1.107.000

2.197.900

2.887.300

Nieuw beleid Kadernota 2019

-50.000

1.363.800

1.027.400

886.000

Totaé;!l. saldo begroting

799.100

2.470.800· 3.225.300

3.773.300

- = nadeel I + = voordeel

Programmabegroting
Wij sluiten aan bij de voorgeschreven taakvelden van het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten (BBV) .
Prestatie-indicatoren
Voor het derde opvolgende jaar z ijn de prestatie-indicatoren in de begroting opgenomen. De prestatieindicatoren zijn een mix van verplichte beleidsindicatoren (BBV) en de door u vastgestelde indicatoren.
De ingevulde waarden in de tabellen z ijn een momentopname Uuli 2018). Het verloop van indicatoren,
9
met 2016 als nulmeting, is weergegeven in de 2 Tussenrapportage 2018.
Beleidsarme begroting en collegeprogramma 2018-2022
Deze begroting is beleidsarm en bevat geen grote nieuwe investeringen.
Het collegeprogramma 2018-2022 is niet opgenomen in deze begroting. Tijdens het opstellen van deze
begroting wordt het coalitieakkoord uitgeschreven tot collegeprogramma. Wij zijn voornemens u het
collegeprogramma op 19 oktober a.s. digitaal aan te bieden, zodat u deze desgewenst kunt betrekken bij
de begrotingsbehandeling van 8 november 20 18. De financiële vertaling van het collegeprogramma wordt
meegenomen in de eerste begratingswijziging op de begroting 2019.

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

Begroting in één oogopslag
Diagrammen

Herkomst van middelen 2019 (baten)
Totaal Baten € 126.963.900
Overige inkomsten
(huren, bijdragen,
rente, beleggingen
e.d.); € 9.342.300;
8%
Onttrekkingen aan
reserves;
€ 5.460.200; 4%

Leges en heffingen;
€ 11.044.800; 9%
Specifieke
uitkeringen;
€ 11.872.800; 9%

Baten
grondexploitatie
(incl.
boekwaardeontwikkeling);
€ 17.900.100; 14%

Belastingen;
€ 9.981.600; 8%

Algemene uitkering;
€ 61.362.100; 48%
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Lasten inclusief toevoegingen aan reserves
Totale lasten € 126.164.800
2. Veiligheid; €
Begrotingsposten
buiten de
programma 's ; €
14.550.100; 12%

12. Financiering en
algemene
dekkingsmiddelen; €
853.000; 1%

1. Bestuur en
(overheids)participatie; € 4.732.400;
4%

3.136.800; 2%
3. Verkeer, vervoer
en wegen ; €
8.721.800; 7%
4. Economische
zaken; € 1.844.100;
1%
5. Onderwijs; €
3.783.800; 3%
6. Cultuur, sport en
groen; € 12.028.900;
10%

11. Ruimtelijke
ontwikkeling en
wonen; €
20.217.000; 16%

10. Gezondheid en
duurzaamheid; €
11.474.300; 9%

7. Jeugd; €
14.517.600; 11%

9. Werk ; €
17.964.600; 14%
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8. Welzijn en zorg ;
€ 12.340.400; 10%
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Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie
A. Programmavisie
We staan dicht bij onze inwoners in de wijken en luisteren goed naar onze inwoners. Daarbij
realiseren we ons dat we niet alles zelf moeten willen doen en niet overal bij betrokken moeten willen
zijn. In Ridderkerk betrekken we de burger bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Daarnaast is
er veel ruimte voor burgers en organisaties om ideeën en initiatieven te realiseren en laten wij zaken
los.
In Ridderkerk kan de burger rekenen op dienstverlening, die van goede kwaliteit is. De openingstijden
van het gemeentehuis sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoefte en je hoeft er niet lang te wachten.
De ambtenaren van het gemeentehuis zijn correct en vriendelijk en helpen je snel en vakkundig. Onze
inwoners ervaren het gemeentehuis als een gastvrije plek. Onze communicatie is tijdig en voor
iedereen begrijpelijk.
Wij kunnen niet alles zelf en werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de
ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de
dienstverlening waar zij recht op hebben.
Als dat nodig is, werken we met nog meer gemeenten samen. We kijken daarbij niet alleen naar de
gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daar buiten. Dat vindt zijn weerslag
in verschillende samenwerkingsverbanden.

B. Trends en ontwikkelingen
Bestuur
Op 21 maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er is inmiddels een nieuw
samengestelde gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Aan de hand
van het coalitieakkoord, zal het nieuwe college zijn programma bepalen voor zijn collegeperiode.
Burgerzaken
Vanaf 2019 is er sprake van een verwachte daling van het aantal klantcontacten aan de balies. Dit
wordt veroorzaakt doordat de nieuw uitgegeven reisdocumenten tien jaar geldig zijn in plaats van vijf
jaar. Ook de gemeentelijke legesinkomsten zullen dan afnemen. Naast de verwachte afname van
klantcontacten bij reisdocumenten zien wij ook een toename van werkzaamheden bij Burgerzaken.
Deze werkzaamheden zijn het gevolg van landelijke ontwikkelingen, zoals de komst van wetgeving
over het tegengaan van huwelijksdwang, verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie
personen, het aanscherpen van procedures voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude en een
toename van complexiteit van dossiers.
Dienstverlening
Binnen de dienstverlening zet de trend zich voort dat er steeds meer digitale contactkanalen worden
ingezet. Daarbij wordt steeds meer uitgegaan van de behoefte en de belevingswereld van de inwoner.
Dit uitgangspunt is de basis voor de wijze waarop de contactkanalen worden ingezet voor de
verbetering van de dienstverlening. Hierbij is ook de terugkoppeling naar onze bewoners een
belangrijk speerpunt. Naast de verdere digitalisering is er blijvende aandacht voor het fysieke contact.
Als gemeente willen we dat onze inwoner ook daadwerkelijk bij ons binnen kan komen lopen. Het
klassieke balie contact neemt af en verschuift naar ontmoeting en mogelijk ook begeleiding.
Overheidsparticipatie
De wereld verandert, de samenleving verandert, de democratie verandert. We hebben mondige
inwoners, die veel kennis en kunde op vele terreinen hebben. Een andere vorm van participatie is
nodig. De ontwikkeling van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie zet zich voort. Dit betekent
dat inwoners en bestuur elkaar gaan helpen om het goed te doen. Deze ontwikkeling komt niet in de
plaats van burgerparticipatie, maar is aanvullend.
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C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Verordening bezwaarschriften Ridderkerk (2018)
 Verordening op de raadsvoorbereiding (2018)
 Wijkprogramma Oostendam (2018)
 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden (2017)
 Visie op dienstverlening 2025 (2017)
 Wijkprogramma Rijsoord (2017)
 Wijkprogramma West (2017)
 Convenant Maatschappelijk Burgerplatform (MBR) (2016)
 Convenant Minimaplatform (2016)
 Convenanten met de wijkoverleggen (2016)
 Participatieverordening Sociaal domein (2016)
 Notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: Ridderkerk dragen we samen (2016)
 Communicatieplan Ridderkerk ‘Communiceren doen we samen’ (2015)
 Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk (2015)
 Convenant Jongerenraad (2014)
 Klachtenregeling BAR-organisatie (2014)
 Wijkprogramma Centrum (2014)
 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie (2013)
 Wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer (2013)
 Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes (2011)
 Wijkontwikkelingsprogramma Drievliet / Het Zand (2011)
 Nota Evenementenbeleid (2009)
 Wijkontwikkelingsprogramma Oost (2008)
 Gedragscode voor raadsleden (inclusief commissieleden en hun vervangers) (2006)
Nieuw te ontwikkelen beleid
 Wijkprogramma Drievliet ’t Zand 2019-2023
 Wijkprogramma Oost 2019-2023

D. Wat willen we bereiken?
Bestuur
 De (behoeften van) inwoner en onze partners staan centraal en we bouwen samen met hen aan
een prettige samenleving.
 De Ridderkerkse inwoner waardeert de schone, hele en veilige wijken waar het prettig samenleven
is.
 De Ridderkerkse inwoner waardeert het gemeentebestuur wanneer zij in de rol van partner of
langs de zijlijn burgerinitiatieven faciliteert.
 De Ridderkerkse burger waardeert het gemeentebestuur voor de dingen waar de gemeentelijke
overheid wettelijk voor is aangewezen.
 Ridderkerkse organisatoren van evenementen waarderen het gemeentebestuur voor de faciliteiten
en ondersteuning die hen geboden wordt.
 Ridderkerk wil (samen met Barendrecht en Albrandswaard) invloed uitoefenen op landelijk,
provinciaal en regionaal niveau.
Burgerzaken
 Als lokale overheid willen wij dicht bij onze inwoners staan.
 Onze dienstverlening is kwalitatief en betrouwbaar.
 In al onze contacten willen wij de nabijheid en herkenbaarheid van onze ambtenaren voor onze
inwoners, onze ondernemers en ons gemeentebestuur versterken. In hun contacten geven zij
gezicht aan de identiteit van de gemeente.
 De digitale middelen die er voor onze inwoners zijn, brengen we nadrukkelijker onder de aandacht
en waar nodig verbeteren we die.
 Inwoners die geen gebruik kunnen maken van digitale middelen bedienen wij met dezelfde service
en kwaliteit als hen die dat wel kunnen.
12
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 De ruimte die ondernemers en inwoners van ons vragen, benaderen we oplossingsgericht en niet
alleen vanuit regelgeving.
We willen dat de inwoner centraal staat. Onze dienstverlening sluit aan bij de behoefte van onze
inwoners en is persoonlijk, modern, betrokken en betrouwbaar. Onze dienstverlening is snel,
eenvoudig en laagdrempelig.
Persoonlijk: Onze digitale dienstverlening is persoonlijk ingericht en daarnaast is fysiek contact van
belang. We zijn goed bereikbaar, zowel digitaal als per telefoon of aan de balie. Door directe
klantfeedback zorgen we ervoor dat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de behoefte.
Modern: De dienstverlening vindt plaats op de plekken waar en op de momenten waarop er behoefte
aan deze diensten is. We spelen in op alle mogelijkheden die er zijn, waarbij het digitale kanaal
leidend is. We maken gebruik van de technologische mogelijkheden die er zijn.
Betrokken: De dienstverlening is passend voor elke doelgroep. We hebben oog voor de (groepen)
inwoners die het moeilijk hebben om zelfstandig te functioneren in onze “snelle, digitale samenleving”.
Betrouwbaar: Ongeacht het kanaal communiceren wij leesbaar, begrijpelijk en feitelijk juist. We geven
een snelle, kwalitatief goede en deskundige reactie of antwoord op vragen van inwoners. Waarbij ze
dezelfde informatie krijgen ongeacht het kanaal dat ze gebruiken. Alle klantvragen komen zoveel
mogelijk binnen daar waar het goede antwoord gegeven kan worden.
Bestuursondersteuning
 Het gemeentelijk beleid en maatschappelijke ontwikkelingen op een aantrekkelijke manier aan de
burger kenbaar maken.
 Mogelijkheden van sociale media benutten.
 Diverse media waarmee de gemeente in contact staat met inwoners en bedrijven optimaal
benutten.
 Snelle en laagdrempelige dienstverlening door het implementeren van nieuwe en het verbeteren
van bestaande contactkanalen.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Bestuur
 Wij stellen samen met inwoners en partners wijkprogramma’s op waarin we concrete acties
beschrijven waarmee we werken aan schone, hele en veilige wijken.
 De wijkregisseurs vertalen samen met de wijken en de partners de wijkprogramma’s in
jaarplannen.
 De wijkregisseurs signaleren met hun netwerk punten die (bestuurlijke) aandacht behoeven en
ondernemen acties daarop. Zij zijn de oren en ogen van het college in de wijk.
 De wijkregisseurs zijn een belangrijke ingang naar de uitvoeringsorganisatie voor inwoners die
initiatieven hebben.
 De wijkregisseurs zijn de vraagbaak voor de uitvoeringsorganisatie bij de ontwikkeling en de
uitvoering van beleid in relatie tot de leefbaarheid in de wijken.
 Wij werken samen met inwoners en partners de uitkomsten van het project overheidsparticipatie
verder uit.
 De evenementenregisseur is een belangrijke ingang naar de uitvoeringsorganisatie voor inwoners
en organisatoren die evenementen willen organiseren.
 De evenementenregisseur is de vraagbaak voor de uitvoeringsorganisatie bij de ontwikkeling en de
uitvoering van beleid in relatie tot het organiseren van evenementen.
 Wij dagen inwoners en organisaties uit om evenementen te organiseren.
 Wij organiseren tenminste één keer per jaar een Ideeëndag in het gemeentehuis, de ‘huiskamer’
van Ridderkerk.
 Wij organiseren elk jaar een bijeenkomst voor nieuwe inwoners.
 Wij houden wekelijks een spreekuur voor inwoners.
 Wij bezoeken regelmatig de wijken, bedrijven en organisaties.
 Wij werken samen met andere overheden en laten zien waar Ridderkerk voor staat.
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Burgerzaken
 Als lokale overheid willen wij dicht bij onze inwoners staan. Wij kiezen daarom waar mogelijk voor
persoonlijk contact en proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn in sociale netwerken onder
andere in de wijken. Met de huiskamer in het gemeentehuis en het netwerk van wijkregisseurs en
wijkteams maken we het voor de inwoners makkelijk om rechtstreeks bij ons aan te kloppen.
 Rechtstreekse communiceren is niet altijd mogelijk en nodig. Daar waar mogelijk digitaliseren wij
de dienstverlening. Dat heeft een dubbel voordeel. Het maakt het voor onze inwoners makkelijker
om producten en diensten af te nemen en bovendien kunnen wij onze energie nog meer richten op
situaties waarin rechtstreeks contact nodig is.
 Wij maken intensief gebruik van communicatiemiddelen zoals de website, De Blauwkai en social
media voor het contact met onze inwoners.
 Het belang van social media in onze contacten met inwoners groeit nog steeds. Zij bieden de
mogelijkheid om te communiceren op momenten en plaatsen waarop gebruikers daaraan behoefte
hebben. De trend om naast tekst vooral ook beeld te gebruiken in communicatie heeft zich verder
doorgezet. Met name bewegend beeld heeft een belangrijk aandeel gekregen. Verder zien we ook
dat het steeds meer gaat om daadwerkelijk beleven in plaats van alleen maar informeren.
 Wij houden het gebruik van onze media nauwlettend in de gaten om steeds tot een afgewogen
inzet te komen. Een voorbeeld daarvan is de recente wijziging in de strategie van Facebook om
familie en directe vrienden een prominentere plaats in het aanbod te geven dan bijvoorbeeld
nieuwsmedia. Dat betekent dat we als gemeente via deze weg minder in beeld komen. Wij gaan
bezien of en op welke wijze wij onze mediastrategie hierdoor moeten aanpassen.
 Wij lanceren eind 2018 de nieuwe website. Met deze website verbeteren we onze digitale
dienstverlening. We sluiten aan bij de belevingswereld van onze inwoners.
 Wij maken in 2018 en 2019 onze aanvraagformulieren (zowel digitaal als op papier) simpeler en
eenvoudiger om in te vullen.
 Wij hebben oog voor privacy en gegevensveiligheid bij het verwerken van persoonsgegeven vanuit
onder andere (aanvraag)formulieren.
 Wij sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. We trekken samen
op met de VNG en andere gemeenten. Door samen op te trekken op de ontwikkeling van
generieke functies, standaardisatie en samenwerking, creëren we ruimte voor maatwerk.
 We sluiten aan op MijnOverheid/Lopen zaken. Inwoners kunnen hierdoor de status van hun
ingediende aanvragen zien op MijnOverheid.nl.
 Wij onderzoeken de inzet, gebruik en kosten van de kanalen voor communicatie en
dienstverlening. Deze kanalen zijn: balie, telefonie, onze website, twitter, facebook, gemeente-app.
We kijken ook naar nieuwe kanalen als chatten en andere ontwikkelingen. Medio 2019 zijn de
resultaten van dit onderzoek bekend. Aan de hand van deze resultaten adviseren wij over het
behouden of sluiten van een specifiek kanaal.
Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van innovatieve oplossingen, digitalisering,
sociale media en ook verbeteringen van de klantbeleving. Als de ontwikkelingen passen bij onze visie
op de dienstverlening, gaan wij ze toepassen.
Persoonlijk: Wij investeren in klantcontact en persoonlijke benadering.
Modern: Wij gaan real time antwoord geven op vragen. De digitalisering zetten wij in om zoveel
mogelijk in de behoeftes van de klanten te voorzien.
Betrokken: Naast digitalisering hechten wij aan het fysieke contact met de klant.
Betrouwbaar: Afspraken komen wij na.
Digitaliseren APV-proces Vergunningverlening
Planning is om in 2019 de processen zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen, zowel aan de kant van
de inwoner, maar ook intern. Zo wordt de dienstverlening voor de inwoner vergroot en de efficiëntie
verbeterd.
Bestuursondersteuning
 Via een journalistieke aanpak ontwikkelen wij De Blauwkai verder naar een aantrekkelijk platform
om gemeentelijk beleid en maatschappelijke ontwikkelingen toe te lichten. Het blad krijgt een
steeds grotere bekendheid, waardoor we steeds meer personen en partijen buiten de gemeente
enthousiast krijgen om een bijdrage te leveren. De vormgeving zal effectief ingezet worden, onder
meer door het gebruik van fotografie en afbeeldingen.
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 Wij benutten de sociale media en doen dit gefaseerd. In de beginfase lag de nadruk vooral op
luisteren. Meer interactie is een volgende stap. Het zijn dynamische media, waarbij de situatie veel
complexer is dan het simpel aanbieden en hopen op gebruik. Eerdere gebruikshistorie bepaalt in
belangrijke mate wat een gebruiker te zien krijgt. Dat vraagt om slim content management.
 Wij maken gebruik van crossmediale aanpak. Hierbij willen wij de effectiviteit van de inzet van
media verder versterken door vooral goed te kijken naar de samenhang in de boodschappen die
rond eenzelfde onderwerp via diverse kanalen worden verspreid.
 Wij verkennen hoe we nieuwe communicatiekanalen kunnen inzetten voor onze dienstverlening.
 Wij nodigen (groepen) mensen uit om mee te denken bij het gemeentelijk beleid. Dit doen we in
een vroeg stadium en via zowel bestaande als nieuwe kanalen.
 Wij publiceren maandelijks de besluiten van de raad na afloop van de raadsvergadering in De
Blauwkai en op de website.
 Wij publiceren de collegebesluiten op de website.

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

1 Bestuur en (overheids)participatie bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
Baten
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Bestuur en (overheids)participatie

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-4.621.400
-2.521.000
-2.100.400
872.600
300
872.300
-3.748.800

-4.732.400
-2.707.100
-2.025.300
605.600
600
605.000
-4.126.800

-4.424.600
-2.667.000
-1.757.600
536.300
500
535.800
-3.888.300

-4.427.700
-2.588.700
-1.839.000
559.400
600
558.800
-3.868.300

-4.407.700
-2.583.400
-1.824.300
508.900
600
508.300
-3.898.800

-66.700
1.647.900
1.581.200
-2.167.600

0
1.220.100
1.220.100
-2.906.700

0
0
0
-3.888.300

0
0
0
-3.868.300

0
0
0
-3.898.800

G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving
1.

Toelichting

Burgers en organisaties krijgen Gemiddelde score (1-5)
voldoende ruimte om ideeën en
initiatieven te realiseren.
 Helemaal eens

Waarde
3,2 (2017)
35% (2017)

Bron: Burgerpeiling

2.

3.

% inwoners dat vertrouwen
heeft in de manier waarop de
gemeente wordt bestuurd.





Bron: Burgerpeiling

Vergelijkbare gemeenten: heel veel

Heel veel
Niet veel/niet weinig
Nauwelijks tot geen

38% (2017)
46% (2017)
12% (2017)

Score 1-10.

35% (2017)
6,9 (2017)

Score 1-10.

6,9 (2017)

Waardering door inwoners van Score 1-10.
het vernieuwde
gemeentejournaal De Blauwkai.

7,3 (2017)

Waardering inwoners algehele
gemeentelijke dienstverlening
Bron: Burgerpeiling

4.

Waardering van de inwoners
voor de communicatie.
Bron: Burgerpeiling

5.

Bron: Burgerpeiling (extra vraag)

Vervolg
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Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

6.

Score 1-10.

7,0 (2017)

Score 1-10.
Totaal oordeel aan loket.

8,2 (2017)

Tevredenheid over de
dienstverlening via de digitale
faciliteiten (website).
Bron: Burgerpeiling

7.

Klanttevredenheid
(balie)contact

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Klantcontact.

8.

Klanttevredenheid telefonisch
contact.

Cijfers gegeven o.b.v. contact afgelopen jaar.

6,9 (2017)
7,7 (2017)

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek

9.

Waardering maatschappelijke
organisatie en instellingen
contact met de gemeente.
Bron: Ondernemerspeiling

10.

Waardering ondernemers
algehele gemeentelijke
dienstverlening.

Score 1-10.
Communicatie met bedrijfsleven:
 Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te
komen.
 Mogelijkheden om met bestuurders zoals
burgemeester en wethouder in contact te komen.
Score 1-10.

6,5 (2016)
7,0 (2016)
5,8 (2016)

Bron: Ondernemerspeiling
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Programma 2. Veiligheid
A. Programmavisie
Wij willen bereiken dat Ridderkerk een veilige woon-, leef- en werkomgeving is. Veiligheid in de
gemeente Ridderkerk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van brandweer, politie, Openbaar
Ministerie, maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en gemeente. De gemeente
Ridderkerk vervult hierbij een regierol. We zijn alert en hechten belang aan preventie door het geven
van informatie en bewustwording, zodat het veiligheidsgevoel hoger wordt. Wij vinden het belangrijk
dat de Ridderkerkers (jong en oud) hun leefomgeving als veilig ervaren. Bewoners die zich in willen
zetten voor de veiligheid in hun eigen leefomgeving voelen zich gesteund door de gemeente.
Bij veiligheid maken wij onderscheid tussen subjectieve en objectieve veiligheid. Objectief is het
feitelijk niveau van criminaliteit en overlast en subjectief geeft aan hoe mensen dit waarnemen en
beleven. Ook maken wij verschil tussen fysieke en sociale veiligheid. Fysieke veiligheid gaat over de
inrichting van Ridderkerk en sociale veiligheid over hoe we in Ridderkerk met elkaar omgaan.
We hebben verordeningen en regels nodig. Deze zijn helder en niet in strijd met elkaar. De gemeente
controleert en handhaaft de geldende regels.

B. Trends en ontwikkelingen
Openbare Orde en veiligheid
Ondermijning
Met ondermijning wordt bedoeld ‘het tegengaan van verwevenheid van onder- en bovenwereld’.
Hierbij willen we als overheid voorkomen dat criminele of criminele organisaties bewust of onbewust
worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie. Hiervoor
hebben we een structuur opgezet om dit op- en aan te pakken.
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)
Er is een wetsvoorstel in de maak voor uitbreiding van de Wet Bibob. Dit om de aanpak van
ondermijnende criminaliteit te versterken. Met deze uitbreiding krijgen gemeenten, provincies en het
Rijk ruimere mogelijkheden om te voorkomen dat criminelen dienstverlening door de overheid
misbruiken om strafbare feiten te plegen. Deze wijzigingen worden nauwlettend in de gaten
gehouden.
Wet private borging (Wpb)
De Wet private borging houdt in dat private marktpartijen toetsen op, en toezicht houden op, de
technische aspecten van het bouwen. Nu voert onze organisatie deze taken uit. In maart 2018 heeft
de minister een brief aangekondigd over de voortgang van de wet. Het ziet ernaar uit dat de minister
de invoering van de Wet private borging gelijk wil trekken met die van de Omgevingswet. Volgens de
huidige planning zou de wet dan van kracht worden per 1 januari 2021.
Wonen en bouwen
Veiligheid is ook een thema dat een rol speelt bij wonen en bouwen. Op dit gebied is de
inwerkingtreding van enkele nieuwe wetten in aantocht. Hierover is meer informatie te vinden onder
Programma 11 ‘Ruimtelijke ontwikkeling en wonen’.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Actieplan Veiligheid 2018
 APV Ridderkerk (2018)
 Belastingverordeningen en -tarieven 2018
 Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast 2018
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Strategisch beleidsplan politie 2019-2022 (2018)
Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen (2018)
Verordening Marktgelden 2018
BOA-jaarplan (2017)
Vergunningenbeleidsplan 2017-2021
Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
Uitvoeringsregels Handhavingsarrangement Horeca (2016)
Verordening vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016
Wabo-uitvoeringsprogramma Handhaving (2015)
Drank- en Horecaverordening 2014
Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014 – 2018
Marktverordening (2012)
Nota evenementenbeleid (2009)

Te herzien beleid
 Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
 Belastingverordeningen en -tarieven 2019

D. Wat willen we bereiken?
Crisisbeheersing en brandweer
Met een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie bereiken we dat we bij calamiteiten en
incidenten de noodzakelijke ondersteuning en hulp kunnen bieden aan de betrokkenen en zo snel
mogelijk naar de oorspronkelijke, dagelijkse situatie kunnen terugkeren.
Openbare Orde en veiligheid
De gemeente heeft een regisserende rol op het gebied van veiligheid. Wij zorgen voor dialoog en
afstemming met en tussen onze partners. Op basis hiervan ontstaat een integrale aanpak, waardoor
overlast en criminaliteit efficiënt wordt aangepakt.
Actieplan Veiligheid
Samen met de politie stellen we een Actieplan Veiligheid op dat bijdraagt aan een gezamenlijk
gedragen uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid.
Aanpak ondermijning
Ondermijning is een breed begrip waaronder meerdere acties worden uitgevoerd. In een aantal van
deze zaken hebben wij een regisserende rol. Hierin versterken wij de samenwerking met de
verschillende partners.
Wet Bibob
We willen misbruik van overheidsvoorzieningen voorkomen en doen dit op basis van de wet Bibob.
Bedrijventerreinen
We willen een aantrekkelijke en veilige vestigingsplaats blijven voor bedrijven. Veiligheid op de
bedrijventerreinen is een voortdurend aandachtspunt voor de diverse handhavingspartners.
Veilige Horeca
Wij hebben de uitbaters van Ridderkerkse horecaondernemingen in beeld en streven naar
horecagebieden die veilig en vrij zijn van (drugs)overlast.
Buurtpreventie
Buurtpreventie is gericht op het vergroten van de sociale controle, wat uiteindelijk moet leiden tot een
daling van vernielingen, minder overlast en meer zelfredzaamheid van onze inwoners in een veilige
woonomgeving.
Woonoverlast en buurtbemiddeling
Wij willen bereiken dat onze inwoners een prettige en veilige leefomgeving hebben. Wij willen
voorkomen dat door woonoverlast escalaties of onveilige situaties ontstaan.
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Jeugdoverlast
Situaties van jeugdoverlast worden vroegtijdig opgemerkt en integraal aangepakt, zodat ernstige
overlast wordt voorkomen.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Crisisbeheersing en brandweer
Ook in 2019 wordt er weer volop geoefend om de kennis rondom crisisbeheersing op peil te houden.
Dit gebeurt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Tevens worden regionale ontwikkelingen in
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bijgehouden en waar nodig toegepast in onze
crisisorganisatie.
Openbare orde en veiligheid
De doelstellingen van het integraal veiligheidsbeleid worden uitgewerkt in het jaarlijks actieplan van de
politie en het actieprogramma veiligheid. De acties uit dit document worden integraal opgepakt en
uitgevoerd.
Actieplan veiligheid
Er wordt intensief samengewerkt met de politie en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA’s) om te
komen tot een gezamenlijk en actueel actieplan. Dit document treedt jaarlijks op 1 januari in werking.
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)
In 2019 wordt de samenwerking met het RIEC verder geïntensiveerd. Het RIEC ondersteunt ons in de
integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (bijvoorbeeld met advies op
Bibob onderzoek) en faciliteert ons met gerichte opleidingen. Ook zetten wij in op het vergroten van
bewustwording zodat mogelijke signalen van ondermijning herkend en gemeld worden. In dit kader
wordt een campagne opgestart voor onze inwoners.
Aanpak ondermijning
Met het Project Ondermijning wordt de samenwerking in zowel de stuurgroep als de werkgroep
voortgezet. Hieraan nemen ook de politie en het RIEC-deel. Verder wordt er op verschillende
terreinen onderzocht hoe de samenwerking nog verder verstevigd kan worden.
Integrale controle bedrijventerreinen
Om de veiligheid op onze bedrijventerreinen te verhogen, worden ook in 2019 integrale controles
uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken zowel intern (afdelingen Openbare Orde en
Toezicht en Handhaving) als extern (Stedin, DCMR, Politie, RIEC, Douane, belastingdienst en het
Hennepteam).
Veilige horeca
Ook in 2019 treden wij op tegen overlast en drugsmisbruik in horecagelegenheden om onveilige
situaties te voorkomen. De burgemeester reikt een DHW-vergunning (drank- en horecawet)
persoonlijk uit. Hierbij wordt duidelijk gemaakt wat de regels zijn en waar men zich aan dient te
houden. Bij het verlenen en het verlengen van een DHW-vergunning wordt de Bibob-toets altijd
ingezet.
Wet Bibob
Naast de inzet van Bibob in de horeca, wordt het Bibob-beleid verder uitgewerkt zodat het op meer
terreinen kan worden ingezet, zoals bij vastgoedtransacties en Wabo-vergunningen.
Buurtpreventie
Wij faciliteren initiatieven van bewoners bij het oprichten en onderhouden van buurtpreventie en
WhatsApp-groepen.
Woonoverlast en buurtbemiddeling
We zetten in 2019 onverminderd in op de aanpak van woonoverlast. Buurtbemiddeling besteedt
aandacht aan het werven en trainen van vrijwilligers. Met toepassing van de Beleidsregel Wet aanpak
woonoverlast hebben we in laatste instantie een instrument in handen om de prettige en veilige
leefomgeving te borgen. Bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast kan de burgemeester een
gedragsaanwijzing opleggen aan de overlastgever.
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Jeugdoverlast
Jeugdoverlast pakken wij samen met onze partners aan volgens de groepsscan methodiek. De
aanpak is gericht op het verminderen van overlast, voorkomen dan wel bestrijden van criminaliteit en
het bieden van perspectief in de vorm van school of werk.

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

2 Veiligheid bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.3 Wonen en bouwen
Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.3 Wonen en bouwen
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Veiligheid

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-3.699.800
-2.005.000
-1.578.400

-3.136.800
-2.031.600
-1.046.700

-3.123.900
-2.096.700
-969.600

-3.143.200
-2.133.900
-951.700

-3.123.200
-2.098.900
-966.700

-116.400
1.002.700
48.500

-58.500
1.003.400
49.200

-57.600
1.003.400
49.200

-57.600
1.003.400
49.200

-57.600
1.003.400
49.200

954.200
-2.697.100

954.200
-2.133.400

954.200
-2.120.500

954.200
-2.139.800

954.200
-2.119.800

0
27.100
27.100
-2.670.000

0
0
0
-2.133.400

0
0
0
-2.120.500

0
0
0
-2.139.800

0
0
0
-2.119.800

G. Prestatie-indicatoren
Nr.

Omschrijving indicator

Toelichting

Waarde

11.

Aantal vernielingen en
beschadigingen (openbare
ruimte) per 1.000 inwoners.

Aantal per 1.000 inwoners.

4,4 (2017)

Het percentage van inwoners dat zich meestal of altijd
veilig voelt in de buurt.

83% (2017)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

12.

Veiligheidsgevoel van
inwoners.
Bron: Burgerpeiling

13.

Totaal aantal verwijzingen Halt.

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners 83 (2017)
in de leeftijd van 12-17 jaar.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

14.

Aantal winkeldiefstallen per
1.000 inwoners.

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

0,6 (2017)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

15.

Aantal geweldsmisdrijven per
1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners.
3,3 (2017)
Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn: seksuele
misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en
dood en lichamelijk letsel door schuld
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (bedreiging, mishandeling, etc.).

16.

Aantal diefstallen uit woning per Aantal per 1.000 inwoners.
1.000 inwoners.

2,7 (2017)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

17.

Mate van overlast van
buurtbewoners.

Het percentage van inwoners dat veel of heel veel
overlast ervaart van buurtbewoners.

9% (2017)

Bron: Burgerpeiling
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Vervolg
Nr.

Omschrijving indicator

Toelichting

Waarde

18.

Mate van overlast van
hangjongeren.

Het percentage van inwoners dat veel of heel veel
overlast ervaart van hangjongeren.

10% (2017)

Het percentage van inwoners dat zich soms wel, soms
niet veilig voelt in de buurt.

15% (2017)

Bron: Burgerpeiling (extra vraag)

19.

Aandeel dat zich wel eens
onveilig voelt in de buurt.
Bron: Burgerpeiling
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Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen
A. Programmavisie
De gemeente heeft voortdurende aandacht voor haar bereikbaarheid. Wij bevorderen vooral het
gebruik van openbaar vervoer (ook over water), fietsen en wandelen. Er is voldoende
parkeergelegenheid in de buurt. De verkeersveiligheid in de gemeente heeft onze aandacht. De
gemeente is bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer (ook tussen wijken onderling) en
voor hulpdiensten. We zetten ons in voor een veilige rivier en goed vervoer over water. De
Ridderkerkse wegen zijn goed onderhouden en veilig.

B. Trends en ontwikkelingen
Verkeer en vervoer
Duurzame mobiliteit
De mobiliteit verandert snel. Er ontstaan nieuwe vormen van vervoer of deze zijn in ontwikkeling. Dit
biedt kansen om het mobiliteitssysteem aantrekkelijker, slimmer en duurzamer te maken. Denk
bijvoorbeeld aan elektrisch vervoer, deelauto’s en leenfietsen of zelfrijdende voertuigen. De
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en De Verkeersonderneming werken voor de regio een
aanpak uit voor het verminderen van het (spits)verkeer en CO 2-uitstoot. De Verkeersonderneming is
een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag,
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.
Gemeenten denken vooral na over hun duurzame mobiliteit. Dat betekent dat we bereikbaar willen
zijn, maar ook aandacht hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid. Nu én
in de toekomst. Het accent ligt daarbij op het terugdringen van niet-noodzakelijk autoverkeer. Dat zijn
autoritten die ook met de fiets of het openbaar vervoer zouden kunnen.
Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT)
De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma's
voor elke regio in Nederland. Het MIRT richt zich op financiële investeringen in deze programma's en
projecten.
We zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de grootschalige infrastructuur om ons heen, zoals de
A16-Brienenoordcorridor, A15-Oostcorridor en regionale (oever)verbindingen. Daarnaast volgen we
de ontwikkelingen van het MIRT-onderzoek Rotterdam-Den Haag. We kijken welke consequenties
deze ontwikkelingen hebben voor Ridderkerk.
Openbaar vervoer (OV)
De gemeente werkt, samen met RET en MRDH, plannen uit voor het OV in Ridderkerk. We
onderzoeken bijvoorbeeld wat in Ridderkerk de mogelijkheden zijn voor Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV). Ook zoeken we daarbij naar kansen voor verbetering. Bijvoorbeeld door aan te sluiten
op HOV tussen Drechtsteden en Rotterdam. Daarom denken wij graag mee over ontwikkelingen die
vanuit MRDH en de provincie worden gestart.
MRDH heeft de concessie bus Rotterdam en omstreken gegund aan RET. Een concessie is een
pakket van buslijnen die exclusief is voor de vervoerder. Deze concessie start eind 2019.
De provincie en MRDH werken de visie op personenvervoer over water verder uit. In deze uitwerking
betrekken zij ook het Driehoeksveer en de Waterbus.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Mobiliteitsagenda Ridderkerk 2016-2018
 Beheerplan civiele kunstwerken 2014-2018
 Beheerplan wegen 2014-2018
 Verkeersplan Ridderkerk 2011-2015, Module Parkeren
 Verkeersplan Ridderkerk 2011-2015, Module Langzaam verkeer
 Verkeerscirculatieplan Centrum (2010)
 Geëvalueerd beleidskader duurzaam beheer 2008-2011
 Module Verkeersveiligheid (2004)
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 Module Openbaar vervoer (2003)
Verder uit te werken beleid
 Optimaliseren doelgroepenvervoer
 Planvorming snelfietsroute F15 IJsselmonde
 Verduurzamen exploitatie buslijn 601
Te herzien beleid
 Beheerplan civiele kunstwerken 2014-2018
 Beheerplan wegen 2014-2018
 Fietsroutenetwerk Metropoolregio (Metropolitaan fietsroutenetwerk)
Nieuw te ontwikkelen beleid
 Mobiliteitsplan Ridderkerk
 Nota Parkeernormen
 Uitvoeringsplan Fiets
 Visie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

D. Wat willen we bereiken?
Verkeer en vervoer
 Goede ontsluiting van het centrum en bedrijventerreinen
 Veilig gebruik van infrastructuur
 Veilige en aantrekkelijke openbare ruimte
 Toename van elektrisch (auto)rijden
 Verbeteren verkeersveiligheid
We streven naar een goed ontsloten centrumgebied en bedrijventerreinen waarbij het terugdringen
van verkeersoverlast en verbeteren van de verkeersveiligheid voorop staat. Wij zetten het belang van
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en verplaatsing per fiets bovenaan, direct gevolgd door het
belang van de voetganger en het belang van automobiliteit. Vanuit duurzaamheid zorgen we voor
voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Daarnaast ondersteunen we
initiatiefnemers met het realiseren van deelsystemen, voor bijvoorbeeld deelauto’s of leenfietsen.
Fiets
 Toename van fietsgebruik
 Goed fietsnetwerk in Ridderkerk en de regio
Het gebruik van de (elektrische) fiets stimuleren we door te investeren in de kwaliteit van
fietsinfrastructuur. Bijvoorbeeld door nieuwe fietspaden, ontbrekende schakels in het fietsnetwerk,
stallingsvoorzieningen bij onder andere OV-overstappunten en oplaadvoorzieningen voor e-bikes. We
zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte die de beleving van fietser en voetganger vooropstelt,
maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. Daarmee dragen we bij aan duurzame mobiliteit. We
zetten ons in bij de uitvoering van de snelfietsroute F15 IJsselmonde en mogelijk de ‘Hollandsche
Banen’.
Openbaar vervoer
 Toename gebruik openbaar vervoer.
 Blijvend gezonde exploitatie Driehoeksveer en inzetten op gebruik van de Waterbus.
 Continuering exploitatie buslijn 601.
 Inzetten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-bus) in Ridderkerk.
 Versterken van de samenwerking van openbaar vervoerrelatie met MRDH, de regio Rotterdam en
de Drechtsteden.
De bereikbaarheid van Ridderkerk per openbaar vervoer zien wij graag gerealiseerd door kwalitatief
goed vervoer per bus en over water. Een goede en snelle verbinding per bus biedt een flexibele,
fijnmazige en comfortabele wijze van reizen. Mede daarom zetten wij ons in om de ruimtereservering
van het tramtracé op te heffen.
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Wegen
 Goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, paden en pleinen. Daarbij zoeken
we de balans tussen een acceptabel onderhoudsniveau en efficiënte bestedingen.
 Verlengen van de levensduur van paden, wegen en pleinen om dure investeringen zo lang
mogelijk uit te stellen.
 Alle openbare verhardingen schoon, heel en veilig houden waarvan de gemeente op grond van de
Gemeentewet wegbeheerder is.
 Voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding dat is vastgesteld door de gemeenteraad.
Daarvoor gebruiken we de beheersystematiek van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in
de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (Stichting CROW).

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Verkeer en vervoer
 Wij stellen een Mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma op. Hierbij zoeken we de koppeling met
het op te stellen Centrumprogramma. Bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid staan in het
Mobiliteitsplan voorop.
 Wij realiseren of maken het mogelijk om meer laadvoorzieningen te maken voor elektrische
voertuigen.
 Wij controleren het foutparkeren van (vracht)verkeer op bedrijventerreinen en handhaven op het
naleven van door ons gestelde regels.
 Wij onderzoeken een combinatie van maatregelen om niet-noodzakelijke automobiliteit in het
centrum en op onze bedrijventerreinen te verminderen.
 Wij zetten in op verkeersvoorlichting en -educatie voor jongeren en ouderen. Met subsidie van
MRDH bieden wij scholen bijvoorbeeld lespakketten voor verkeerseducatie aan.
 Wij stellen een nota Parkeernormen op om het parkeren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen beter
te waarborgen en juridisch te verankeren via bestemmingsplannen.
Fiets
 Wij werken ‘Hollandse banen’ verder uit. Dit vraagt om investeren in (inter)lokale fietspadennetwerk
en comfortabele en veilige fietsvoorzieningen aanleggen. De snelfietsroute F15 IJsselmonde en
lokale fietshighways zijn daarvan voorbeelden. De uitvoering van snelfietsroute F15 IJsselmonde
loopt van eind 2017 tot 2020.
 Wij stellen het uitvoeringsplan Fiets op (vanuit omgevingsvisie en mobiliteitsplan).
Voor dit plan:
- inventariseren we de huidige fietspaden;
- bepalen we de behoefte aan nieuwe fietspaden (aanliggend of vrijliggend);
- denken we na over het type ondergrond en directheid (comfort);
- leggen we verbanden met cultuurhistorische lijnen.
Openbaar vervoer
 Wij doen onderzoek naar en voeren Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Ridderkerk in, in
samenwerking met MRDH en RET.
 Wij verbeteren de haltes van de waterbus, om daarmee het gebruik te stimuleren.
 Wij monitoren de vervoerwaarde voor de continuering van de exploitatie van het Driehoeksveer.
 Wij zoeken naar een duurzame oplossing voor het voortbestaan van buslijn 601.
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
Wij willen meewerken aan een toekomst bestendig hoogwaardig openbaar busvervoer van en naar
Rotterdam. Dit kan worden bereikt door een HOV/R-netlijn door Ridderkerk te realiseren. De middelen
zijn bedoeld voor onder andere onderzoek naar de benodigde bus-infrastructuur,
doorstromingsmaatregelen, HOV-kwaliteit haltevoorziening en HOV bereikbaarheid van de haltes.
Last/first mile betreft de bereikbaarheid van ov-locaties naar eindbestemmingen zoals
bedrijventerreinen. Een maatregelenpakket is nodig voor aanbod in de keten-voorzieningen,
infrastructuur en uitstraling van de haltes (bijvoorbeeld bij waterbus) en gedragsbeïnvloeding. De
hoogte van de investering is mede afhankelijk van de uitkomsten uit de werkgevers- en
bewonersaanpak mobiliteitsmanagement.
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Doelgroepenvervoer
De optimalisering van het doelgroepenvervoer wordt gerealiseerd door middel van de nieuwe
aanbesteding doelgroepenvervoer. Hierbij streven we naar hoge klanttevredenheid, het bieden van
maatwerk en flexibiliteit in het vervoer, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, vergroten betrokkenheid
van ouders/begeleiders, social return en duurzaamheid. Het nieuwe vervoerscontract gaat in op 1
augustus 2019.
Economische havens en waterwegen
Driehoeksveer
Het Driehoeksveer wordt voor een belangrijk deel gesubsidieerd door Provincie Zuid-Holland (PZH).
Indien noodzakelijk gaan we in overleg met PZH over de continuering van deze subsidie en het
voortbestaan van het veer. Dit heeft een relatie met de dienstregeling van de Waterbus die inmiddels
een verbinding onderhoudt met Molenwaard/Kinderdijk.

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

3 Verkeer, vervoer en wegen bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Verkeer, vervoer en wegen

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-7.586.500
-6.447.200
-224.700
-594.800
-319.800
453.600
187.000

-7.403.100
-6.518.200
-199.600
-413.300
-272.000
453.500
187.000

-7.545.800
-6.691.900
-197.800
-454.100
-202.000
453.200
187.000

-7.705.600
-6.805.300
-197.000
-501.300
-202.000
452.900
187.000

-7.553.700
-6.871.600
-196.200
-284.000
-201.900
452.500
187.000

159.100

158.800

158.500

158.200

157.800

107.500
-7.132.900

107.700
-6.949.600

107.700
-7.092.600

107.700
-7.252.700

107.700
-7.101.200

-1.490.000
1.932.700
442.700
-6.690.200

-1.318.700
1.704.500
385.800
-6.563.800

-1.273.400
1.719.800
446.400
-6.646.200

-1.273.400
1.776.700
503.300
-6.749.400

-1.273.400
1.571.500
298.100
-6.803.100

G. Prestatie-indicatoren
Nr.
20.

Omschrijving

Toelichting

Waarde

Waardering bereikbaarheid
bedrijfslocaties voor
bevoorrading.

Score 1-10.

7,1 (2016)

Score 1-10.

9,0 (2017)

Score 1-10.

8,1 (2017)

Score 1-10.

7,2 (2017)

In % van de inwoners die soms tot vaak een onveilige
verkeerssituatie ervaart.

56% (2017)

Bron: Ondernemerspeiling

21.

Mate waarin inwoners tevreden
zijn over de bereikbaarheid.
Bron: Burgerpeiling (extra vraag)

22.

Bereikbaarheid met de auto.
Bron: Burgerpeiling (extra vraag)

23.

Bereikbaarheid met het
openbaar vervoer.
Bron: Burgerpeiling (extra vraag)

24.

Ervaring onveilige
verkeerssituaties
Bron: Burgerpeiling (extra vraag)
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Programma 4. Economische zaken
A. Programmavisie
Ridderkerk heeft een levendige lokale economie. Het ondernemersklimaat is belangrijk en dat dragen
we uit. Waar mogelijk bevorderen we het continueren en de uitbreiding van werkgelegenheid. De
samenwerking met ondernemers gebeurt op basis van vertrouwen. We hebben aandacht voor starters
en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Er wordt naar gestreefd de financiële en administratieve
lasten voor ondernemers niet toe te laten nemen en deze lasten worden, waar naar redelijkheid
mogelijk, verminderd. Er is overleg tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt, zodat onderwijs en
arbeidsmarkt beter aansluiten. Zo kan worden ingespeeld op kansen en ontwikkelingen. Ook zoeken
we samenwerking in de regio.

B. Trends en ontwikkelingen
Economische Ontwikkeling
Voor 2019 wordt door het CPB (Centraal Plan Bureau) groei verwacht van de Nederlandse economie
van 2,7%. Door deze groei daalt de werkloosheid verder, van 4,9% in 2017 tot 3,4% in 2019. Voor de
Nederlandse economie zijn de vooruitzichten behoudens internationale onzekerheden gunstig.
Centrumontwikkeling
De winkelleegstand in het centrum van Ridderkerk is waarschijnlijk deels blijvend als gevolg van het
veranderde winkellandschap. Dit maakt ingrijpen noodzakelijk. Onder andere om het centrum levendig
te houden en onze gemeente identiteit te geven.
Webwinkels
De opkomst van webwinkels is een belangrijke trend. Het leidt tot meer binnenstedelijke logistieke
stromen. Maar ook tot nieuwe vestigingsverzoeken van webwinkeliers.
Concessieovereenkomsten levering gas en elektriciteit Stedin
Stedin heeft bij de gemeente aangegeven de huidige concessieovereenkomsten per 30 april 2020 op
te zeggen. Dat is de einddatum van het contract. Vanaf dat moment vervalt daardoor de vergoeding,
die Stedin aan de gemeente uitkeert. Dit levert uiteindelijk een financieel nadeel op. De omvang
hiervan is op dit moment onmogelijk in te schatten.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk (2015)
 Notitie Economisch Beleid 2013-2018
Verder uit te werken beleid
 Notitie Economisch Beleid 2013-2018

D. Wat willen we bereiken?
Ridderkerk heeft zeven economische speerpunten. Deze zijn gebaseerd op zowel het vastgestelde
beleid, als op signalen uit de markt.
Onze speerpunten zijn:
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen. Het doel is van Ridderkerk een aantrekkelijke vestigingsplaats
te maken voor bedrijven.
2. Een vitale detailhandelsstructuur. We bieden onze inwoners nu en in de toekomst een goed
winkelvoorzieningenniveau.
3. Ondersteunen startende bedrijven en ZZP-bedrijven. We stimuleren ondernemerschap en bieden
hen kansen.
4. Een sterk lokaal netwerk. De ondernemers van Ridderkerk zijn betrokken bij de samenleving.
5. Het Agro/Foodcluster is in Ridderkerk een topsector met potentie.
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6. Een innovatief bedrijfsleven. Het Ridderkerks bedrijfsleven is vernieuwend, dynamisch en klaar
voor de toekomst. Innovatie draagt bij aan het toekomstperspectief van en werkgelegenheid bij het
bedrijfsleven op langere termijn.
7. Een goede arbeidsmarkt/werk/onderwijs. Ridderkerkse bedrijven kunnen goed personeel vinden.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
De zeven aandachtspunten kennen hun eigen aandachtspunten en/of randvoorwaarden.
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen. De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste
aanspreekpunt voor ondernemers op bedrijventerreinen. Zij stimuleren samenwerking, wat
noodzakelijk is voor een goede bedrijfsomgeving. Voor een optimaal werkende publiek-private
samenwerking is een gebiedsgericht ondernemerscollectief een voorwaarde. Waar mogelijkheden
zijn voor een Keurmerk Veilig Ondernemen of een Bedrijven Investeringszone, faciliteren wij deze.
Daarnaast zet de provincie met (financiële) mogelijkheden actief in op collectiviteit en
parkmanagement.
2. Vitale detailhandelsstructuur. De positie van het centrum van Ridderkerk is een punt van aandacht.
We werken aan een integrale aanpak voor het centrum. Dit programma werken we uit met al onze
partners, waaronder vastgoedeigenaren, ondernemers en woningcorporaties.
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven. Via onze betrokkenheid bij de BAR-awards, in het bijzonder
de startup van het jaar verkiezing, vragen we aandacht voor startend ondernemerschap.
4. Lokaal netwerk. Waar mogelijk sluiten onze bedrijfscontactfunctionarissen aan bij bestaande
ondernemersnetwerken. Ook verwijzen zij hier nieuwe ondernemers naar toe. De
bedrijfscontactfunctionarissen leggen bedrijfsbezoeken af en stimuleren actief
ondernemerscollectieven. Waar nodig dragen zij bij aan het verhogen van de organisatiegraad.
Communicatie van en naar de ondernemers wordt structureel aangepakt en verder
geprofessionaliseerd. Lokaal inkopen blijft een aandachtspunt. Ook in 2019 blijven we
samenwerken met het bedrijfsleven via het Ondernemersplatform.
5. Agro/Foodcluster. De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is belangrijk voor de verdere
ontwikkeling van dit cluster binnen Ridderkerk. Naast de ruimte die dit terrein biedt, is het voor
ondernemers van belang dat ook kennis en netwerk in voldoende mate aanwezig zijn.
6. Innovatie. Om te kunnen innoveren hebben ondernemers een netwerk en kapitaal nodig. Deze
netwerken bevinden zich eerder op regionaal dan op lokaal niveau. De gemeente verbindt
ondernemers in dat geval aan regionale partners.
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs. Wij zetten in op lokaal inkopen. Bij inkoop van de gemeente is er
aandacht voor Social Return on Investment. Dit is een methodiek om het maatschappelijk effect
van investeringen te vergroten. De goede samenwerking met het Werkgeversservicepunt BAR is
daarbij erg belangrijk.
Donkersloot
In Donkersloot zijn de komende jaren gerichte investeringen nodig om het bedrijventerrein
aantrekkelijk te houden voor ondernemers. Daarnaast denken we na over de rol van het
bedrijventerrein in het kader van duurzaamheid en werkgelegenheid. Donkersloot leent zich fysiek
voor de grootschalige uitrol van zonnepanelen. Door het toevoegen van innovatieve activiteiten
kunnen we de werkgelegenheid daar intensiveren.
Regionale actiepunten
De komende jaren staat de uitwerking van de projecten van het regionaal investeringsprogramma en
de Roadmap Next Economy centraal. Door in regionaal verband op te trekken, hebben we een groter
netwerk. Daardoor kunnen we beter kansen benutten bij vraagstukken die onze gemeentegrens
overstijgen. Het vormgeven van de ondersteuning van MRDH bij de ‘Ridderkerkse’ projecten op het
investeringsprogramma is hierbij een speerpunt.
Naast MRDH is Ridderkerk actief in Greenport Westland-Oostland (GPWO), ten behoeve van het
agro-vers-foodcluster en Nieuw Reijerwaard. Ook in GPWO staat samenwerking centraal, niet alleen
met de provincie en de gemeenten in de regio, maar ook met kennisinstellingen en bedrijfsleven.
Samen kunnen we een krachtiger lobby ontwikkelen en de agro-vers-foodsector steviger op de kaart
zetten.
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F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

4 Economische zaken bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
8.1 Ruimtelijke ordening
Baten
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
8.1 Ruimtelijke ordening
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Economische zaken

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-1.661.100
-171.400
-1.166.600
-59.700
-243.000
-12.500
-7.900
1.368.400
300

-1.400.500
-191.100
-891.100
-59.700
-238.100
-12.700
-7.800
1.408.300
600

-1.509.000
-145.500
-1.055.600
-59.700
-228.000
-12.700
-7.500
1.408.500
500

-1.345.100
-95.800
-941.900
-59.700
-227.500
-12.700
-7.500
1.408.600
600

-1.388.900
-130.300
-951.600
-59.700
-227.200
-12.700
-7.400
1.408.600
600

991.800
59.700
286.500
30.100
-292.700

1.034.200
59.700
283.000
30.800
7.800

1.035.400
59.700
282.100
30.800
-100.500

1.035.400
59.700
282.100
30.800
63.500

1.035.400
59.700
282.100
30.800
19.700

-3.119.700

-443.600

-443.600

-443.600

-443.600

3.956.100
836.400
543.700

683.900
240.300
248.100

863.900
420.300
319.800

213.000
-230.600
-167.100

814.400
370.800
390.500

G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

25.

Score 1-10.
Algemeen rapportcijfer.

6,8 (2016)

Waardering
ondernemingsklimaat
gemeente
Bron: Ondernemerspeiling

26.

27.

Functiemenging (%)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de
verhouding tussen banen en woningen en varieert
tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij
een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl banen (in %).
Vestigingen van bedrijven per
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.
1.000 inwoners in leeftijd 15 t/m
64 jaar.

50,3% (2017)

115,8 (2017)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

28.

Leegstand winkels

In %.

9,9% (2017)

In %.

4,34% (2017)

Score 1-10.
De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde
zijn.

6,5 (2016)

Bron: vakafdeling

29.

Leegstand kantoren
Bron: vakafdeling

30.

Waardering vestigingsklimaat
gemeente
Bron: Ondernemerspeiling
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Programma 5. Onderwijs
A. Programmavisie
Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een vertrouwde en veilige omgeving,
zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Wij willen actief bijdragen aan een brede
doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar.
Accommodatievraagstukken ten aanzien van onderwijs en welzijn worden integraal afgewogen.
Laaggeletterdheid bij volwassenen wordt aangepakt.

B. Trends en ontwikkelingen
Volwasseneducatie
Gemeenten krijgen jaarlijks budget op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Dit is
beschikbaar voor het inkopen van cursussen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal,
rekenen en digitale vaardigheden. Voor de periode 2019/2020 geldt een overgangsregeling voor dit
WEB-budget. De overgangsregeling houdt een continuering in van de huidige regeling. Deze gelden
komen namelijk tot 2020 als geoormerkt budget naar de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio.
Met alle betrokken regiogemeenten spreken we af hoe dit budget ingezet wordt. Na 2020 besluit het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of de WEB-gelden een geoormerkt budget
blijven, of dat ze via de decentralisatie uitkering naar de gemeenten of de arbeidsmarktregio komen.
Inburgering
De huidige Wet inburgering gaat op de schop. De inwerkintreding van de nieuwe Wet inburgering is
voorzien voor 2020. Een aantal belangrijke wijzigingen die met de wetswijziging gepaard gaan zijn de
Brede intake en doorlopende leerlijn, het persoonlijke plan inburgering en participatie (PIP), verhoging
van de taaleis en hervorming van de markt voor inburgeringscursussen.
Onderwijshuisvesting
Voor basisschool De Driemaster is geen bestaand gebouw gevonden ter vervanging van het huidige
schoolgebouw. Vervangende nieuwbouw zal plaatsvinden op de bestaande locatie. Voor de
uitbreiding van CBS De Fontein in 2019 is voor 2 groepen leerlingen een verzoek ingediend.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Primair Onderwijsraad hebben een convenant
afgesloten over renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen. Genoemde partijen werken dit
convenant verder uit. Zij doen dit in samenspraak met OCW. Om een goed inzicht te krijgen in het
vraagstuk renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen, zijn we een pilot gestart.
De VNG heeft aangekondigd dat de investeringsbedragen voor huisvestingsvoorzieningen in het
onderwijs met 40% omhoog zouden moeten. Als we concrete voorstellen van de VNG ontvangen,
brengen we in kaart wat dat voor onze lokale situatie betekent.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Gemeenten krijgen geoormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Na jarenlange
landelijke discussie lijkt het erop dat vanaf 2019 een nieuw budget beschikbaar zal worden gesteld.
Wij krijgen waarschijnlijk meer budget ten opzichte van voorgaande jaren. Met een overgangstermijn
van drie jaar wordt de herverdeling van het budget geleidelijk doorgevoerd. Gemeenten moeten in
2020 het aanbod van voorschoolse educatie vergroten van 10 naar 16 uur per week. De kwaliteit van
voorschoolse educatie moeten gemeenten stimuleren door de inzet van meer hbo-geschoold
personeel. Pas in 2022 ontvangen gemeenten het volledige bedrag waar zij volgens de nieuwe
systematiek recht op hebben.
Integrale kindcentra
Samen met de LEA-partners (Lokale Educatieve Agenda) wil de gemeente een gezamenlijke visie
ontwikkelen op het gebied van integrale kindcentra (IKC). Samen met hen zal er gekeken worden wat
op het gebied van de vorming van IKC’s mogelijk en wenselijk is. Daarbij zal de gemeente ingaan op
de waarneembare trends op het gebied van kinderopvang en hoe zij daarop kan en wil inspelen.
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Geïnventariseerd wordt welke samenwerking er op dit moment is en hoe deze is vorm gegeven. De
Brede School Ridderkerk maakt van deze inventarisatie deel uit.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Beleidsregels leerlingenvervoer 2018
 Verordening leerlingenvervoer Ridderkerk 2018
 Integraal huisvestingsbeleid: integraal accommodatieplan 2016
 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2014-2018
 Verantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in de periode 2014-2018 (2018)
 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (1997)
Te herzien beleid
 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (1997)

D. Wat willen we bereiken?
Volwasseneducatie
Op het gebied van volwasseneducatie willen we laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en beperkingen
op het gebied van digitale vaardigheden verminderen.
Inburgering
Succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving en een duurzame uitstroom naar de
arbeidsmarkt.
Onderwijshuisvesting
Binnen de grenzen van de geldende verordening werken we aan een optimale huisvesting van het
onderwijs.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich op de ontwikkeling van kinderen die vermoedelijk een
onderwijsachterstand op zullen lopen als er niet tijdig wordt ingegrepen. We willen vroegtijdig
stimuleren dat kinderen een eventuele achterstand inlopen in de voorschoolse periode.
Integrale kindcentra
Een gezamenlijke visie met de LEA-partners op het gebied van IKC.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Volwasseneducatie
We werven deelnemers en bieden trajecten basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale
vaardigheden) aan. In afstemming op de vraag van de deelnemers hebben we de beschikking over
taal-oefengroepen, taalpunten en andere taalactiviteiten.
Inburgering
Zodra de kaders en de uitwerking van de nieuwe Wet inburgering bekend zijn, ontwikkelen wij lokaal
beleid.
Onderwijshuisvesting
Met de schoolbesturen voeren wij overleg over de realisatie van de toegekende
huisvestingsvoorzieningen.
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Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwijsachterstandenbeleid
Onder regie van de gemeente zijn er een stuurgroep en verschillende werkgroepen actief om het
OAB-beleid verder vorm te geven.
Integrale kindcentra
Er wordt een werkgroep gevormd onder aansturing van de gemeente met daarin LEA-partners.

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

5 Onderwijs bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Onderwijs

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-4.136.600
-332.000
-2.242.800
-1.561.800
593.700
593.700
-3.542.900

-3.783.800
-308.800
-1.965.900
-1.509.100
573.900
573.900
-3.209.900

-3.797.500
-308.800
-2.075.200
-1.413.500
573.900
573.900
-3.223.600

-3.709.400
-308.800
-1.987.500
-1.413.100
573.900
573.900
-3.135.500

-3.980.800
-308.800
-2.259.100
-1.412.900
573.900
573.900
-3.406.900

0
103.000
103.000
-3.439.900

0
33.700
33.700
-3.176.200

0
33.700
33.700
-3.189.900

0
33.700
33.700
-3.101.800

0
33.700
33.700
-3.373.200

G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

31.

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs.
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder
startkwalificatie het onderwijs verlaat.

1,7% (2016)

Vroegtijdige schoolverlaters
zonder startkwalificatie (vsvers).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

32.

Absoluut verzuim
(niet ingeschreven
leerplichtigen)

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op 0,84 (2017)
een school, per 1.000 leerlingen.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

33.

Relatief verzuim
(ongeoorloofd afwezige
leerplichtigen).

Het aantal leerplichtigen (5-18 jr.) dat wel staat
ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd
afwezig is, per 1.000 leerlingen.

26,16 (2017)

Percentage volwassenen dat laaggeletterd is.

11-13% (2013)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

34.

Laaggeletterdheid in
Ridderkerk.
Bron:
www.waarstaatjegemeente.nl/dash
board/Gezondheidsverschillen
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Programma 6. Cultuur, sport en groen
A. Programmavisie
Ridderkerk heeft een diversiteit aan voorzieningen en evenementen. De gemeente heeft oog voor
historisch cultureel erfgoed (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) en vindt het belangrijk
dat er evenementen voor jong en oud worden georganiseerd. Elke inwoner is in de gelegenheid om te
sporten en te bewegen. Sporten zorgt voor ontspanning en ontmoeting. Sporten en bewegen kan ook
in onze openbare ruimte. Partijen werken samen op het gebied van groen en recreatie. Er zijn
recreatieve voorzieningen waar ruimte is voor ontspannen en ontmoeten. Kinderen hebben
kwantitatief en kwalitatief voldoende ruimte om te spelen in de eigen wijk. (Sport)accommodaties zijn
multifunctioneel en worden optimaal gebruikt. Er zijn voldoende voorzieningen in alle wijken.
Inwoners voelen zich thuis in hun eigen woonomgeving. Het karakter van Ridderkerk en de eigen
sfeer van de wijken worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Tussen en in de wijken liggen ruime
groenbuffers die dat gevoel versterken. In de wijk levende onderwerpen worden integraal aangepakt.
Wij vinden het van belang dat in de samenleving mensen worden betrokken bij elkaar en bij de buurt
waarin zij leven. Er is hier een sterke relatie met (overheids)participatie.
De openbare ruimte wordt goed en efficiënt onderhouden. Dit draagt bij aan orde en netheid en
vergroot daarmee ook het veiligheidsgevoel.

B. Trends en ontwikkelingen
De (onderhouds)kwaliteit van de openbare ruimte staat onder druk. Naast de klimatologische
veranderingen is de werkdruk bij de aannemers hoog. Personeelskrapte veroorzaakt regelmatig dat
het afgesproken onderhoudsniveau niet wordt gehaald met als resultaat ontevreden inwoners. Het
zoeken naar een oplossing om gedurende het jaar het afgesproken onderhoudsniveau te halen is een
uitdaging.
Sportbeleid en activering
Sportverenigingen krijgen steeds vaker een grotere maatschappelijke rol. Vroeger waren verenigingen
vooral actief met het organiseren van sportwedstrijden en trainingen. De laatste jaren krijgen
verenigingen steeds vaker een bredere rol. Men vervult een rol in de wijk en stelt de accommodatie
vaker open voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang. De verbinding met
zorg & welzijn wordt nadrukkelijk gelegd.
Op landelijk niveau werken partijen samen (op grond van het Sportakkoord VWS) aan de ontwikkeling
van:
 Inclusieve sport: sport is bereikbaar voor iedere Nederlander en niemand ervaart drempels om te
kunnen sporten.
 Vitale sportaanbieders gericht op de toekomst: het stimuleren van open en flexibele verenigingen.
 Aantrekkelijke sportcultuur: verbindend aanbod voor tieners, jonge ouders en ouderen.
Werkgevers, werknemers en overheid maken afspraken over het bevorderen van bewegen op het
werk. Overheden geven hierbij het goede voorbeeld. Werkgevers gaan samenwerken met
(innovatieve) sportclubs en de ongeorganiseerde sport in het creëren van sportaanbod.
 Verbeteren van de motorische vaardigheid bij kinderen.
Begin 2017 is het Uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden vastgesteld. In dit programma is
aangegeven op welke wijze sporten en bewegen ingezet wordt ter bevordering van gezondheid,
welzijn en sociale cohesie. Veel van de hierboven genoemde punten komen in het
Uitvoeringsprogramma tot uitdrukking.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Cultuureducatie
Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn van burgers, de ontwikkeling van jongeren, economische
innovatie en het woon- en werkklimaat. Er liggen kansen om alle kinderen kennis te laten maken met
kunst en cultuur. Ze kunnen zichzelf en elkaar beter leren kennen.
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Er is landelijk veel aandacht voor de doorontwikkeling van traditionele muziekscholen en centra voor
de kunsten. Ook staan de thema’s Wetenschap en Technologie als onderdeel van cultuureducatie
hoog op de agenda. Het is de bedoeling dat scholen deze thema’s in 2020 volledig hebben
opgenomen in het onderwijs. Te denken valt aan 21-eeuwse vaardigheden als het omgaan met ICT
en het aanboren van creatief denken, kritisch onderscheidingsvermogen en probleemoplossend
vermogen.
Cultuur draagt ook bij aan de lokale economie en het vestigingsklimaat. Culturele voorzieningen
maken een gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats.
Cultureel erfgoed
Promoten en profileren
Landelijk zien we de wens om erfgoed (archeologie en cultuurhistorie) steeds meer te betrekken bij
gebiedsontwikkelingen. Door de geschiedenis te gebruiken kunnen we gebieden meer identiteit
geven. Gemeenten en ontwikkelaars gebruiken dit om ontwikkelingen uniek en opvallend te maken.
Dit past bij de trend om erfgoed een volwaardig onderdeel te laten zijn van de fysieke leefomgeving en
verbindingen te leggen met andere beleidsvelden. Deze trend sluit ook aan op de nieuwe
Omgevingswet.
Beleefbaar maken van erfgoed/educatie
Steeds meer mensen beseffen dat erfgoed het verhaal van iedereen is. Ook het enthousiast maken
van inwoners over erfgoed in hun eigen omgeving blijkt waardevol. Dit levert namelijk meer draagvlak
en begrip op voor de bestaande wet- en regelgeving. Met als resultaat meer erfgoedprojecten.
Er bestaat een groeiende behoefte om erfgoed te beleven en te ervaren. Om er zelf onderdeel van te
zijn. Dit in tegenstelling tot een meer traditionele benadering dat het voldoende is om van het erfgoed
kennis te nemen. De beleveniseconomie benut erfgoed als bron van inkomsten. Erfgoed is de
grondstof voor het creëren van ervaringen. Bijvoorbeeld door het vertellen van verhalen, kunst of
apps/digitale wereld.
Ook bestaat de wens meer in te zetten op erfgoededucatie. Bijvoorbeeld via lespakketten voor
basisscholen.
Herbestemmingen
We zien de herbestemming van monumentale panden, zoals kerken, industrieel erfgoed en
boerderijen verder toenemen. Dit zal een trend blijven de komende jaren. Het is daarnaast een goede
manier om waardevolle panden te behouden en sloop of leegstand te voorkomen.
De bescherming en het behoud voor wederopbouw architectuur krijgt in Nederland ook steeds meer
aandacht. Mensen beschouwen dat steeds vaker als uniek en waardevol. Als gevolg hiervan worden
deze panden steeds vaker gered van sloop en herbestemd. Of herbouwd met behoud van de
kunstelementen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat ook bij monumenten steeds belangrijker wordt.
Initiatiefnemers zoeken naar slimme oplossingen om verduurzaming mogelijk te maken. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet hier ook onderzoek naar. Dit thema zal in de toekomst een
steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke monumentenadvisering.
Media
Bibliotheekwerk
Het bibliotheekwerk ontwikkelt de inzet voor kwetsbare doelgroepen door. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan taalvaardigheid en digivaardigheid.
Lokale omroep
De Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
hebben de handen ineengeslagen om de infrastructuur voor lokale omroepen aan te passen. Hiermee
willen zij voorkomen dat de onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening in het gedrang komt. Dit wordt
uitgewerkt in de vorming van streekomroepen.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Groenvoorzieningen in Ridderkerk worden verder versterkt. De Crezéepolder biedt een toenemende
natuurbeleving en biodiversiteit. De Donckse Velden hebben een goede kans om een invulling te
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geven aan getijdennatuur én een waardevolle beleving van cultuurhistorie met bovenlokale potentie.
Wel moet hier voldoende capaciteit op worden gezet. Het Oosterpark is een voorbeeld van een
belangrijke groenvoorziening op wijkniveau.
Beleving van groen én cultuurhistorie wordt verder versterkt door fietsroutes over en naar oude dijken
en groen te verbeteren.
Met de Landschapstafel werken we samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en
van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde. Om dit te bereiken maakt de Landschapstafel
met haar partners een toekomstvisie. De bestuursovereenkomst (getekend in 2016) loopt eind 2018
af, het streven is om op 1 januari 2019 een nieuwe samenwerkingsvorm te hebben.
Voor efficiënt beheer en onderhoud van groen- en recreatiegebieden wordt opnieuw gekeken naar de
organisatievorm van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Na uittreding van Rotterdam
en Provincie Zuid-Holland per 2018 hebben de overige vijf gemeenten op IJsselmonde de intentie
uitgesproken samen verder te gaan, met daarbij aandacht voor scheiding van opdrachtgevende en nemende rollen, passende organisatievorm, mogelijke besparingsmogelijkheden en nieuwe
beleidsprioritering op basis van de Toekomstvisie IJsselmonde.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Afvalbakkenplan 2018
 Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden (2018)
 Verduurzaming openbare verlichting - Van lamp naar led (2018)
 Groene kaart gemeente Ridderkerk 2017
 Uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden 2017-2020
 Cultuurhistorische waardenkaart Ridderkerk centrum (2016)
 Groene schoolpleinen bij opengestelde schoolpleinen (2016)
 Integraal accommodatieplan Ridderkerk (2016)
 Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte (2016)
 Ridderkerkse kadernota sport en bewegen 2015-2020 - Bewegend Verbinden
 Evaluatie Waterplan 2 Ridderkerk 2014
 Spelen en bewegen in het groen Reijerpark (2014)
 Beleidskader Duurzaam Beheer (beeldkwaliteit) 2009; inclusief notitie Evaluatie Beleidskader
Duurzaam Beheer (2013)
 Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013-2016
 Gedragscode Flora- en faunawet voor gemeente Ridderkerk (2013)
 Honden(poep)beleid 2013 / Hondenkaart Ridderkerk 2007
 Monumentenverordening Ridderkerk (2013)
 Natuurwaardenkaart 2014 voor Gedragscode Flora- en faunawet gemeente Ridderkerk (2013)
 Nota Maatschappelijk vastgoed (2013)
 Subsidieverordening Onroerend Cultureel Erfgoed Ridderkerk (2013)
 Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk 2012-2021
 Bomenplan Ridderkerk “Geef bomen de ruimte” met beleid- en beheeraspecten (2012)
 Groen voor Lucht in Ridderkerk (2012)
 Toekomstvisie Reijerpark (2012)
 Uitvoeringsbeleid spelen (2009)
Te herzien beleid
 Groene kaart gemeente Ridderkerk 2018
 Hondenkaart Ridderkerk (2007)/Honden(poep)beleid 2013
 Beleidskader Duurzaam Beheer (beeldkwaliteit) 2009; inclusief notitie Evaluatie Beleidskader
Duurzaam Beheer (2013)

D. Wat willen we bereiken?
Sportbeleid en activering
 Ongeorganiseerd sporten in onze groene gebieden stimuleren.
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 Voor iedere inwoner van Ridderkerk een beweegaanbod beschikbaar hebben, zodat iedereen een
leven lang actief mee kan doen ongeacht de mentale of fysieke conditie.
 Bevorderen dat ieder kind de basisschool verlaat met minimaal een zwemdiploma A.
 De stijgende trend van het percentage kinderen en jongeren van 2 t/m 12 jaar met overgewicht en
obesitas in Ridderkerk tenminste laten stagneren. En waar mogelijk omzetten in een daling, waarbij
we een daling van 2% beogen in 2020 ten opzichte van 2016.
 Motorische beperkingen bij jonge kinderen signaleren, beïnvloeden en waar mogelijk wegwerken;
 In het belang van de gezondheid van onze inwoners voldoende en goede faciliteiten voor sport en
bewegen. Zowel in gebouwen als in de openbare ruimte.
 Aanbod van voldoende en kwalitatief goede accommodaties.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Om cultuur voor iedereen toegankelijk te houden maken we gebruik van cultuursubsidies. Wel gaan
we deze in het tweede kwartaal van 2019 evalueren. Ook onderzoeken we in samenwerking met
lokale partijen de mogelijkheden voor een ‘werkplaats’ en programma waarin kinderen de ruimte
krijgen om te leren en te experimenteren op het gebied van wetenschap en technologie.
Cultureel erfgoed
 Goed onderhouden rijks- en gemeentelijke monumenten.
 Versterken van draagvlak in de samenleving voor archeologie, monumenten en Cultuurlandschap.
 Zorgvuldige omgang met archeologie, monumenten en cultuurlandschap vanuit een
gebiedsgerichte benadering.
 Erfgoedbeleid op orde voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (2021-2029).
Media
Bibliotheek
Per 2020 zal het huurcontract met de bibliotheek voor de centrumlocatie aflopen. De bibliotheek heeft
een toekomstvisie opgesteld welke als input dient bij het onderzoek naar een toekomstbestendige
bibliotheekvoorziening in het centrum van Ridderkerk.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
 Een prettige woon-werk- en verblijfomgeving in alle wijken
 Samen met burgers, bedrijven en instellingen werken aan:
- Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de wijk voor (en waar mogelijk met) de
bewoners.
- De beheer -en realisatietaken adequaat uitvoeren.
- Uitlaatvoorzieningen voor honden.
 Speelplaatsen afstemmen op de doelgroep qua leeftijd en toegankelijk houden en toegankelijk
maken voor kinderen met een beperking.
- Faciliteren van groenblauwe, voor de buurt opengestelde, schoolpleinen.
- Uitbreiding van natuurlijke speelplaatsen.
 Versterking van groengebieden voor natuur en beleving.
 Betere match met recreatiebehoeften.
 Groen beter ingespeeld op trends in gezondheid.
 Groen beter inzetten als buffer tegen fijnstof.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Sportbeleid en activering
We continueren de implementatie van het Uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden. We gaan ‘Vet
Gezond’ (voorheen JOGG Ridderkerk) samen met Stichting Facet Ridderkerk verder uitrollen. We
onderzoeken de mogelijkheden van sporten/bewegen in de buitenruimte met partners uit het veld
(zoals Crossfit).
Samen met partners (onder andere basisonderwijs) kijken hoe we kunnen bevorderen dat ieder kind
de basisschool verlaat met minimaal een zwemdiploma A. Ook gaan we met partners kijken (onder
andere MEE Rotterdam Rijnmond en Facet Ridderkerk) hoe we mensen met een beperking aan het
sporten krijgen die dat graag willen.
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Sportaccommodaties
Het uitvoeringsplan Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (IAP) is in april 2016 vastgesteld en
wordt geactualiseerd.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De cultuurregisseur zal verder gaan met de ontwikkeling naar vraaggerichte cultuureducatie. Partners
hierbij zijn onder andere Bibliotheek Aanzet, Servicebureau Cultuur en Onderwijs, Stichting Building
Arts en muziekverenigingen.
Cultuur erfgoed
 Wij ontwikkelen initiatieven om de aandacht voor erfgoed te vergroten. Bijvoorbeeld:
- de (her)uitgave van een cultuurhistorische route;
- open monumentendag; of
- achtergrondinformatie op de gemeentelijke website.
 We onderzoeken of en welke zeer hoog gewaarde panden op de Cultuurhistorische
waardenkaarten Centrum en Woongebieden Ridderkerk we willen aanwijzen als gemeentelijke
monument. Voor de geselecteerde panden zetten we vervolgens de aanwijzingsprocedure in gang.
 We doen nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de begraafplaatsen Vredehof
en Rusthof.
 We gaan de wandkunst en kunst in de buitenruimte, voor zover niet in beheer van de gemeente,
inventariseren.
 In bestemmingsplannen nemen we een cultuurhistorische en archeologische paragraaf op.
 Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen we aan het erfgoedbeleid, de monumentenverordening en de
archeologieverordening.
 We voeren de subsidieregeling uit en ondersteunen daarmee instandhouding van gemeentelijke
monumenten en initiatieven op het gebied van erfgoed.
Media
Bibliotheek
Locatieonderzoek voor mogelijke huisvesting in het centrum.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
 In 2019 zal de nadruk komen te liggen op het onderzoek naar een goede balans tussen het
gewenste onderhoudsniveau en het daarvoor benodigde budget.
Voor het gewenste onderhoudsniveau wordt gekeken naar: de uitvoeringsmethode (beeldkwaliteit
of uitvoeren op basis van frequentie of locaties omvormen zodat minder intensief onderhoud nodig
is), de extra inzet op daadwerkelijk beeldbepalende aspecten van het onderhoud van de openbare
ruimte, de mogelijke inzet van inwoners en de scheiding tussen werk door de eigen dienst en
uitbesteed werk.
De klimaatverandering zal ook invloed hebben op het inrichten, beheren en onderhouden van het
openbaar groen. Aandacht moet er onder andere zijn voor bij-vriendelijke bermen, de Actie
Steenbreek en groen(blauwe) schoolpleinen.
 Wij ondersteunen burgerinitiatieven en bevorderen de participatie van burgers, ondernemers en
instellingen. Het aanzien van de openbare ruimte neemt in kwaliteit toe wanneer de burgers zich
mede verantwoordelijk voelen.
 Wij herzien het honden(poep)beleid. We onderzoeken uitbreidingsmogelijkheden van uitlaatstroken
tot hondenspeelplaatsen.
 In overleg met het waterschap onderzoeken wij of gezamenlijk een traditioneel schoolplein
omgevormd kan worden tot een groenblauw schoolplein.
 Wij benutten, verbinden en ontsluiten de groenstructuren beter, bijvoorbeeld door de aanleg van
een dijktrap ter hoogte van de Donckse Velden en een verbindende route tussen de Gorzen en
Crezéepolder.
 Wij geven verdere uitvoering aan de Waalvisie; een nieuwe aanlegsteiger in Rijsoord waardoor de
rommelige en (half) gezonken bootjes kunnen worden opgeruimd. Wij revitaliseren het
recreatiegebied Wevershoek, ontwikkelen natuur en een natuurpad bij de Nes, maken een
verhalenroute, duiden parkeervoorzieningen aan en werken verder aan de veiligheid op het water.

36

Programmabegroting 2019-2022 gemeente Ridderkerk

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

6 Cultuur, sport en groen bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
5.3 cultuurparticipatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
5.2 Sportaccommodaties
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Cultuur, sport en groen

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-12.448.900 -11.705.100 -11.828.100 -11.763.400 -12.057.600
-830.300
-886.400
-690.900
-627.200
-874.500
-2.184.800 -1.506.800 -1.502.200 -1.501.700 -1.492.400
-2.905.700 -2.641.000 -3.136.800 -3.031.600 -3.085.600
-973.400
-942.900
-940.200
-940.100
-940.000
-91.700
-93.700
-93.700
-93.700
-93.700
-56.400
-46.000
-34.000
-33.900
-33.800
-1.392.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700
-4.013.900 -4.163.600 -4.005.600 -4.110.500 -4.112.900
1.385.800 1.397.200 1.397.200 1.397.200 1.397.200
149.400
149.400
149.400
149.400
149.400
1.180.200 1.207.200 1.207.200 1.207.200 1.207.200
56.200
40.600
40.600
40.600
40.600
-11.063.100 -10.307.900 -10.430.900 -10.366.200 -10.660.400
-1.795.800
2.108.000
312.200
-10.750.900

-323.800
-323.800
-323.800
-323.800
644.900
648.200
414.400
551.100
321.100
324.400
90.600
227.300
-9.986.800 -10.106.500 -10.275.600 -10.433.100

G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

35.

Score 1-10.
Hieronder vallen diverse vragen en stellingen
gerelateerd aan de buitenruimte zoals:
 Het goed onderhouden van perken, plantsoenen en
parken;
 Het goed begaanbaar zijn van straten, pleinen en
trottoirs in de woonbuurt;
 Het schoon zijn van de buurt;
 Er is voldoende groen in de buurt;
 Tevredenheid over speel- en sportvoorzieningen.
Het % inwoners dat niet sport ten opzichte van het
totaal aantal inwoners.

6,8 (2017)

In %.

56% (2017)

Tevredenheid over de sportvoorzieningen:
 Helemaal eens in %
 Helemaal eens in score (1-5)

76% (2017)
3,7 (2017)

Eens, in %.

65% (2017)

Waardering voor de (kwaliteit
van de) buitenruimte in
Ridderkerk.

Bron: Burgerpeiling

36.

Niet-sporters (%)

54,9% (2016)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

37.

Actieve deelname
verenigingsleven de afgelopen
12 maanden in Ridderkerk.
Bron: Burgerpeiling

38.

Voldoende mogelijkheden voor
sportbeoefening in Ridderkerk.
Bron: Burgerpeiling

39.

Voldoende mogelijkheden voor
deelname aan kunst- en
cultuureducatie in Ridderkerk.
Bron: Burgerpeiling (extra vraag)
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Programma 7. Jeugd(hulp)
A. Programmavisie
Het gaat goed met onze jeugdige inwoners. Zij kunnen gezond en veilig opgroeien en hun talenten
ontwikkelen. Wij willen dat alle jeugdige inwoners naar vermogen kunnen meedoen. De voorzieningen
voor onze jeugd zijn aantrekkelijk en toegankelijk. Door middel van de wijkteams bieden we beter op
elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers met kinderen die het alleen niet redden.

B. Trends en ontwikkelingen
Van Transitie naar Transformatie
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp (de transitie). Door de
Jeugdhulp dichter bij de inwoner, en het op een andere wijze, te organiseren, is de verwachting dat de
zorgvraag afneemt (transformatie). De veronderstelling hierbij is dat gemeenten problemen bij
jongeren eerder signaleren. Daardoor kunnen we meer preventieve en goedkopere hulp inzetten, met
als gevolg dat de duurdere zorgvraag zal verminderen. Een evaluatie van de Jeugdwet wijst uit dat de
transitie goed is gelukt. Dat betekent dat de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de
jeugdhulptaken is geslaagd. De beoogde transformatie moet volgens de evaluatie nog grotendeels
vorm krijgen. De transformatie gaat over de verandering van de werkwijze en dat kost tijd. We
verwachten dat de kosten van het zorggebruik niet op korte termijn zullen dalen.
Preventie
Inwoners maken steeds meer gebruik van preventieve cursussen zoals sociale weerbaarheid,
faalangst en KIES (Kind In Echtscheiding Situaties). Ook zien we dat inwoners een steeds groter
beroep doen op de inzet van de pedagoog bij opgroei- en opvoedvragen.
Jeugdgezondheidszorg
Per 1 januari 2018 is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet publieke
gezondheid (WPG). Hierdoor valt de uitvoering van het RVP vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke
verantwoordelijkheid van gemeenten. De bekostiging van RVP wordt overgeheveld naar gemeenten.
De uitvoering van het RVP wordt momenteel al integraal door Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
(CJG) uitgevoerd in samenhang met het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het betreft
voorlopig een wijziging in de financieringsstroom.
Hulpverlening vanuit de Wijkteams
We blijven zowel landelijk, regionaal als lokaal een ontwikkeling zien waarbij de inzet voor jeugdhulp
en daarmee de kosten stijgen. Het beroep op de wijkteams blijft groot en dit hebben we de afgelopen
jaren zien groeien. In Ridderkerk hebben we het beeld dat de jeugdigen de wijkteams goed weten te
vinden. Door de toename van de vraag, neemt de werkdruk in de wijkteams toe en nemen ook de
kosten van het zorggebruik toe.
Jeugdhulp
Het Rijk werkt toe naar de inwerkingtreding van de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel per 1
januari 2020. Hiermee wordt het woonplaatsbeginsel vereenvoudigd. In het nieuwe
woonplaatsbeginsel hoeft – voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente – het gezag niet
meer te worden uitgezocht. Voor de bepaling van de woonplaats wordt gekeken naar de inschrijving in
de Basisregistratie Personen (BRP).
De wijziging heeft gevolgen voor de verdeling van de financiële middelen. Daarnaast heeft het invloed
op het organiseren van de administratieve processen en de afspraken in de uitvoering.
Geëscaleerde zorg 18Opgeschaalde zorg 18Het lukt steeds beter om in situaties waarin een kind niet veilig is, in te grijpen zonder tussenkomst
van de rechter. Dat komt omdat de wijkteams en het Jeugdbeschermingsplein onderling steeds beter
informatie, kennis en expertise uitwisselen.
Er zijn aanpassingen doorgevoerd op de (verplichte) Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk
Geweld. Daardoor zijn professionals beter in staat te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig
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huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dat melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Hierdoor
wordt de rol van Veilig Thuis verstevigd en uitgebreid. Naar verwachting zal dit leiden tot een toename
van de kosten van Veilig Thuis.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Beleidsregels Jeugdhulp 2018
 Uitvoeringsprogramma's Jeugd en Welzijn 2016-2020 - "Gewoon opgroeien" (2017)
 Integraal Jeugdkader 2016-2020 'Gewoon opgroeien' (2016)
 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (2015)
 Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2015-2018
 Verordening Jeugdhulp 2015
Te herzien beleid
 Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2015-2018
 Verordening Jeugdhulp 2015

D. Wat willen we bereiken?
Van Transitie naar Transformatie
 Er is een optimale samenwerking tussen de wijkteams en aanbieders van specialistische hulp en
ondersteuning, waarbij specialistische kennis over risicogroepen breder gedeeld wordt.
 Er is een optimale basis voor een goede verbinding tussen de wijkteams en het specialistisch
aanbod.
 Het steeds blijven werken aan een goede samenwerking met het gedwongen kader (Veilig Thuis,
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond).
 Realiseren van goede verbindingen met andere domeinen, zoals het onderwijs, Wmo (in de
overgang naar volwassenheid), schuldhulpverlening en werk en inkomen.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
 De gemeente heeft een toereikend aanbod aan opvoedingsondersteuning voor alle ouders.
 De gemeentelijke informatie over opvoedingsondersteuning is eenvoudig toegankelijk voor
inwoners.
 De doorgaande leer- en zorglijn van voor- en vroegschool is in Ridderkerk gerealiseerd.
 Samen met onze partners komen we tot een gedeelde visie over een mogelijke realisering van een
IKC, de toegevoegde waarde daarvan ten opzichte van de huidige Brede School en geplaatst in de
Ridderkerkse situatie.
 Er is behoefte aan het aanbod Brede School voor jeugdigen in het voortgezet onderwijs. En wij
doen onderzoek naar het juiste aanbod.
 Jongeren zijn aan het werk, zitten op school of nemen deel aan een traject.
 De doorgaande leer- en zorglijn van primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) is
onderwerp van gesprek in het LEA en/of het REA (Regionale Educatieve Agenda).
Samenkracht en burgerparticipatie
 Jongeren voelen zich thuis en welkom in hun eigen woonomgeving en dragen bij aan een goede
leefbare omgeving.
 In Ridderkerk ontmoeten verschillende leeftijdsgroepen elkaar binnen de wijk/buurt.
 De speelplekken zijn met zorg voor veiligheid en bevordering van de sociale en motorische
ontwikkeling ingericht. Waar nodig wordt rekening gehouden met (fysieke) beperkingen.
 De speelplekken zijn gericht op de verschillende leeftijdsgroepen in de wijk.
 In Ridderkerk zijn voldoende eigen plekken voor de jeugd, waar jeugdigen elkaar kunnen
ontmoeten.
 Er worden ‘op maat’-activiteiten in de buurt georganiseerd (sport, spel, muziek) op bijvoorbeeld
schoolpleinen.
 Er vinden regelmatig toegankelijke activiteiten in Ridderkerk plaats die het stimuleren van
talentontwikkeling van jeugdigen tot doel hebben.
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 Jeugdigen worden gestimuleerd en geactiveerd om deel te nemen aan sportieve en/of culturele
activiteiten.
 Sport- en vrijetijdsvoorzieningen zijn ook toegankelijk voor jeugdigen die opgroeien in armoede.
 Jonge mantelzorgers zijn in beeld en worden goed ondersteund.
Wijkteams
 In de afgelopen jaren lag de focus in de teams voor een groot gedeelte op jeugd. We willen tot een
integrale aanpak voor gezinnen en volwassenen met een ondersteuningsvraag komen. Daarvoor is
het van belang om kennis en expertise over maatwerkvoorzieningen Wmo/ inkomen, participatie en
schulddienstverlening in de wijkteams te integreren.
 We willen een (wijk)netwerk en samenwerking tussen de informele inzet (geschoolde /getrainde
vrijwilligers) en het wijkteam verstevigen.
 We willen de positionering, rollen en de taken van wijkteams scherper definiëren.
 We willen de bedrijfsvoering van de wijkteams verbeteren.
Maatwerkdienstverlening 18 Voor jeugdigen die emotionele, psychosociale of psychiatrische problemen hebben, hebben we
zowel lokaal als regionaal laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar.
 Leden van wijkteams, maatschappelijke partners, scholen en verenigingen zijn alert op
Ridderkerkse jeugdigen die eenzaam zijn. Zij kunnen rekenen op extra aandacht van goed
opgeleide professionals.
 Er is zicht op de gevolgen van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel.
 We willen dat het nieuwe resultaatgericht systeem een goede basis gaat vormen voor maatwerk in
gezinnen. Er is tijd nodig voor zorgaanbieders en professionals in de wijkteams om te leren in
welke situatie welk arrangement passend is.
Geëscaleerde zorg 18Opgeschaalde zorg 18 Een beroep op zware zorg wordt zoveel mogelijk voorkomen door vroegtijdig de juiste expertise te
betrekken. Indien nodig wordt zware of acute zorg zo snel mogelijk ingezet.
 Er is een optimale samenwerking tussen de wijkteams en Veilig Thuis, Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond en het Veiligheidshuis.
Volksgezondheid
 De afgelopen jaren hebben we ons sterk geconcentreerd op het organiseren van de jeugdhulp.
Daardoor was er over het algemeen genomen wat minder aandacht voor de preventie. De
komende jaren willen we veel meer inzetten op preventie. Daarvoor willen we onder andere goede
afspraken maken met onze partners op het gebied van jeugdgezondheidszorg en welzijn. We
willen dat er voldoende ruimte ontstaat om ouders en kinderen te ondersteunen. We willen
voorkomen dat problemen escaleren en geëscaleerde problematiek verminderen, stabiliseren en
hanteerbaar maken.
 Het realiseren van een optimale samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, huisartsen,
onderwijs, de wijkteams en de welzijnsorganisaties.
 Het realiseren van voldoende passend preventief aanbod.
 Het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs en andere verslavingen, zoals
gameverslaving, onder jongeren.
 Het vergroten van het besef van de negatieve gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs
onder jongeren.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Van Transitie naar Transformatie
 We gaan taken, rollen en verantwoordelijkheden van de specialistische jeugdhulp verhelderen in
relatie tot de samenwerking met de wijkteams, jeugdgezondheidszorg en de welzijnsorganisaties.
 We versterken de opvoed- en opgroeiondersteuning door stevig in te zetten op preventie.
 We continueren de goede samenwerking tussen wijkteams, jeugdgezondheidszorg en huisartsen.
 We continueren de goede samenwerking met Veilig Thuis en Jeugdbescherming Rotterdam
Rijnmond.
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Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
 Wij optimaliseren de aansluiting tussen onderwijs, wijkteam, voorveld (onder andere
CJG/jeugdgezondheidszorg, Facet Ridderkerk) en specialistische jeugdhulp. We doen dit door
middel van het organiseren van bijeenkomsten waarin onderwijs, wijkteams, CJG, welzijn en
andere partners in het jeugdveld elkaar ontmoeten.
 Wij onderzoeken of uitbreiding van het aanbod van het Brede Schoolaanbod wenselijk is. Met de
Brede School-coördinator zal gesproken worden over het uitbreiden van activiteiten voor 12plussers. Samen met de partners zal gekeken worden of er vraag naar is en wat de mogelijkheden
zijn.
 Wij zetten de samenwerking tussen schoolcontactpersonen vanuit de wijkteams en de intern
begeleiders/zorgcoördinatoren van de scholen voort.
Samenkracht en burgerparticipatie
 Onze jeugdige inwoners zijn mondig en kunnen goed verwoorden wat zij willen. Dat geldt dus ook
voor wat jeugdigen vinden van het wonen en leven in Ridderkerk. Wij zullen daarom jeugdigen
betrekken bij zaken die hen aangaan. We vinden de relatie en communicatie met jeugdigen van
belang. We willen niet over, maar met hen praten en met hen samenwerken. Inspraak door
jeugdigen is één van onze speerpunten voor het komende jaar.
 Wij continueren en verbreden klankbordgroepen waarin ervaringsdeskundigen zitting hebben.
 Wij blijven instrumenten als Connect2Act en de mantelzorgpluim om onze vrijwilligers en
(minderjarige) mantelzorgers te ondersteunen inzetten.
 Wij inventariseren en brengen initiatieven vanuit de wijken door de sociaal makelaar samen.
Professionele hulp en ondersteuning kunnen daardoor aansluiten op vrijwilligersinitiatieven.
 Samen met de jeugd- en jongerenwerkers van Facet Ridderkerk organiseren wij activiteiten in de
jongerencentra.
 Stichting Open Limonade zal in samenwerking met de Jongerenraad activiteiten organiseren.
Wijkteams
 Wij ontwikkelen de (werk)processen (zowel binnen het wijkteam als met de partners) steeds verder
door.
 Wij gaan relaties aan met zorgaanbieders en onderhouden deze relaties over te leveren hulp en
ondersteuning in het wijkteam en de wijze van verantwoording over de ingezette hulp en
ondersteuning en behaalde resultaten.
 Wij gaan relaties aan met scholen en onderhouden deze relaties over te leveren hulp en
ondersteuning vanuit de scholen en vanuit de wijkteams.
 Wij wisselen kennis en ervaring uit tussen de wijkteams in BAR-verband of in de regio.
 Wij integreren kennis en expertise op het gebied van de volwassen GGZ en de
maatwerkvoorzieningen Wmo, Werk en Inkomen en Participatie.
 Wij organiseren netwerkbijeenkomsten, waarbij aandacht besteed wordt aan thema’s zoals
eenzaamheid, opvoeding, (v)echtscheidingen en mantelzorg.
Maatwerkdienstverlening 18 In samenspraak met de wijkteams onderhouden we de samenwerkingsrelatie met huisartsen en
jeugdartsen over verwijzingen naar jeugdhulp.
 Samen met de lokaal en regionaal door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
gecontracteerde aanbieders bieden wij voldoende en passende jeugdhulp.
 Wij vormen en geven inhoud aan de verbetering van de werkprocessen rondom op- en afschalen
van hulp.
 Wij passen administratieve processen aan ten gevolge van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
 Wij onderzoeken (financiële) gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
 Inzetten op de verbinding tussen wijkteams met pleegzorgmedewerkers.
Geëscaleerde zorg 18Opgeschaalde zorg 18 Wij geven verder vorm en inhoud aan de verbetering van de werkprocessen rondom op- en
afschalen naar het Jeugdbeschermingsplein en de wijkteams.
 Wij continueren en waar mogelijk optimaliseren de samenwerking tussen de wijkteams, de
gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis.
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 Wij stellen op en implementeren een richtlijn voor het gebruik van SISA (Samenwerkingsinstrument
sluitende aanpak) vanuit de wijkteams.
Volksgezondheid
 Wij continueren en breiden het aanbod aan preventieve cursussen uit.
 Wij zetten in op afstemming en samenwerking met huisartsen, onder andere door de uitvoering van
een pilot waarin een jeugdverpleegkundige wekelijks aansluit bij een huisartsenpraktijk.
 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.
 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.

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

7 Jeugd bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid
Baten
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Jeugd

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-13.564.900 -14.517.600 -14.334.500 -14.238.100 -14.232.600
-458.200
-467.200
-464.900
-464.800
-464.700
-1.641.000 -1.695.800 -1.656.600 -1.644.800 -1.643.700
-2.719.100 -2.723.300 -2.611.400 -2.560.000 -2.559.800
-6.196.800 -7.034.200 -7.013.900 -6.981.400 -6.977.500
-1.480.900 -1.479.600 -1.473.600 -1.473.200 -1.473.100
-1.068.900 -1.117.500 -1.114.100 -1.113.900 -1.113.800
0
0
0
0
0
-13.564.900 -14.517.600 -14.334.500 -14.238.100 -14.232.600
0
0
0
0
0
11.200
11.300
11.300
11.200
11.200
11.200
11.300
11.300
11.200
11.200
-13.553.700 -14.506.300 -14.323.200 -14.226.900 -14.221.400

G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

40.

In %, 16 -22 jaar

1,44% (2015)

Werkloze jongeren
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

41.

Kinderen in uitkeringsgezinnen

Het percentage kinderen tot 18 jr. dat in een gezin leeft 5,33% (2015)
dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

42.

Jongeren met een delict voor
de rechter

In %.

1,47% (2015)

% mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de Bureaus
AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) is
gemeld.

0,44% (2014)

% jongeren met jeugdhulp ten opzicht van alle
jongeren.

8,0% (2017)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

43.

Meldingen kindermishandeling
in Ridderkerk.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
/dashboard/Jeugd en
jeugdhulpverlening

44.

Jongeren (tot en met 18 jaar)
met jeugdhulp.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
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Vervolg
Nr.

Omschrijving

Toelichting

Waarde

45.

Jongeren (t/m 18 jaar) met
jeugdbescherming.

% jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten
opzichte van alle jongeren.

1,0% (2017)

% jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel ten
opzichte van alle jongeren.

0,6% (2017)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

46.

Jongeren (12 - 22 jaar) met
jeugdreclassering.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

47.

Alcohol en drugsmisbruik onder 
jongeren in Ridderkerk.


Bron: Gemeente

Binge-drinken
Dronken of aangeschoten
Wietgebruik
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22% (2017)
15% (2017)
9% (2017)
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Programma 8. Welzijn en zorg
A. Programmavisie
Ridderkerk is een gemeente waar inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het sociale
klimaat en hun deelname aan de samenleving. Waar dat nodig is, biedt de gemeente ondersteuning.
Bij een vraag om ondersteuning wordt eerst gekeken naar de wijze waarop de eigen kracht en de
inzet van het eigen netwerk versterkt kunnen worden. Wanneer ondersteuning nodig is, ligt de nadruk
op ondersteuning op maat. Er is een zichtbare beweging van zware naar lichte zorg en van aanbodnaar vraaggericht werken. De gemeente bevordert een optimale samenwerking tussen alle partners
binnen de zorg. In de gemeente zijn sociale wijkteams actief. Deze teams bieden op elkaar
afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden.

B. Trends en ontwikkelingen
Samenkracht en burgerparticipatie
We willen dat de burgers langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor gaan we de
e
e
samenwerking met de 1 en 2 lijnszorg (ketenzorg) verbeteren en versterken. Op die manier kunnen
wij sneller signaleren en de juiste ondersteuning inzetten. In samenhang hiermee gaan we verder met
het aansluiten van welzijn bij de ketenzorg. Speciale aandacht zullen we hebben voor het tegen gaan
van eenzaamheid.
Vergunninghouders
De toestroom van vergunninghouders en ook de taakstelling voor de huisvesting van
vergunninghouders is fors verminderd.
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
De zorgwetten Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) sluiten nog niet
volledig op elkaar aan. Dat zien wij bijvoorbeeld bij de eigen bijdrage. In de Wlz is de eigen bijdrage
hoger dan wat er vanuit de Wmo en de Zvw wordt geheven. Dit gat is groter geworden door het
afschaffen van de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding in Ridderkerk. Wij krijgen mogelijk
in 2019 met een nieuwe vorm van eigen bijdrage te maken: het abonnementstarief. Hierdoor bestaat
de kans dat het gat met de Wlz groter wordt.
In 2018 zijn er maatregelen genomen om de zogeheten zorgval te verminderen. De zorgval treedt op
als een inwoner vanuit de Wmo en Zvw een indicatie krijgt voor de Wlz. Vreemd genoeg krijgen de
inwoners dan minder zorg, voor een hogere eigen bijdrage.
In 2019 blijven we in samenwerking met de zorgverzekeraars en zorgkantoor inzetten op duidelijke
afspraken. Het doel hiervan is dat het voor alle partijen duidelijk is wanneer een inwoner onder welke
wet valt. En er dus voor alle kwetsbare inwoners een sluitende aanpak is.
Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo)
De kosten binnen de Wmo stijgen. Dit komt onder andere doordat inwoners langer thuis blijven
wonen. Ook de toenemende complexiteit van de maatschappij zorgt voor een toename van kosten.
Meer inwoners hebben ondersteuning nodig om te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.
Daarnaast hebben inwoners een grotere zorgbehoefte waardoor de zorgomvang per cliënt ook nog
eens toeneemt. Naast de toename van de zorgvraag, stijgen ook de tarieven van hulp bij het
huishouden door het invoeren van nieuwe loonschalen en een nieuwe cao.
Door de algemene maatregel van bestuur over reële kostprijzen zijn wij verplicht om hierin mee te
bewegen met als gevolg hogere tarieven vanaf 2018 voor huishoudelijke hulp. Dit geldt ook voor
2019. Als het abonnementstarief voor de Wmo eigen bijdrage wordt ingevoerd per 1 januari 2019, kan
dit ook gevolgen hebben. Dit betekent mogelijk een toename van het aantal meldingen, een toename
van het zorggebruik en daarmee de kosten op meerdere vlakken. Dit omdat de kans bestaat dat
inwoners die op dit moment zelf een voorziening bekostigen of niks afnemen, zich alsnog gaan richten
tot de Wmo.
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GGZ-problematiek
Wij verwachten dat de GGZ-problematiek en problemen op psychosociaal gebied blijven toenemen.
Dat komt door een combinatie van oorzaken. Het dagelijks leven is steeds complexer geworden. De
eigen regie is voor een groeiende groep inwoners niet meer op te brengen. Hierdoor verliezen meer
inwoners hun (tijdelijk) zelfredzaamheid of gaan in persoonlijk functioneren achteruit. De
ambulantisering (streven om mensen met een beperking zo ‘normaal’ mogelijk te laten participeren en
de benodigde hulp aan huis te bieden) en extramuralisering van de GGZ (meer ondersteuning aan
huis) is hier zowel de oorzaak van als het antwoord op. Wij zullen ook hiervoor de samenwerking
zoeken met de GGZ-partijen.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Algemene subsidieverordening 2018
 Kadernotitie subsidiebeleid 2018 – 2022
 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ridderkerk 2018
 Regeling Innovatie, Preventie en Maatschappelijke Initiatieven (2017)
 ‘Voor de helderheid’, actieplan handhaving en preventie alcohol en drugs 2016-2020
 Armoedebestrijding in het sociale domein 2016-2021
 Subsidieregeling Innovatie, preventie en Maatschappelijke Initiatieven 2016
 Welzijnskader Gewoon Meedoen 2016-2020
 Beleidsplan Wmo Ridderkerk 2015-2018
 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk (2015)
 Huishoudelijke hulp 2015 en verder
 Nota volksgezondheid “Positieve Gezondheidszorg” 2014 – 2018
 Doorontwikkeling Maatwerkovereenkomst begeleiding
 Samenhang Wmo met zorg, welzijn en wonen
Te herzien beleid
 Beleidsplan Wmo Ridderkerk (2015-2018)
 Nota volksgezondheid “Positieve Gezondheidszorg” 2014 – 2018
 Doorontwikkeling Maatwerkovereenkomst begeleiding
 Samenhang Wmo met zorg, welzijn en wonen
 Huishoudelijke hulp 2015 en verder
Nieuw te ontwikkelen beleid
 Integraal beleidskader Sociaal domein (programma 7, 8 en 9)

D. Wat willen we bereiken?
Samenkracht en burgerparticipatie
 De inwoners van Ridderkerk nemen zoveel mogelijk regie over hun leefstijl. Door zelf te werken
aan een gezondere leefstijl neemt het welzijn toe.
 Mantelzorgers weten de gemeente en hulpverleners te vinden. Dit is een voorwaarde om hen te
kunnen versterken, verlichten en verbinden aan formele en informele zorg.
 Het zelf oplossend vermogen van de inwoner en zijn netwerk wordt gestimuleerd en versterkt.
 Er is een ruim aanbod van kunst en culturele activiteiten dat inwoners laat meedoen. Hiermee
worden talenten gestimuleerd en eenzaamheid en sociaal isolement verminderd.
 Door een goed aanbod van welzijnsactiviteiten wordt de inzet van (zwaardere) zorg en
overbelasting van mantelzorgers of vrijwilligers voorkomen of verminderd.
 Dankzij een goede organisatiestructuur worden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed
uitgerust en ondersteund. Hierdoor kunnen zij hun diensten beter aan de inwoner aanbieden.
 De drempel om vrijwilligerswerk te doen wordt zoveel mogelijk weggenomen. Vrijwilligers voelen
zich gewaardeerd en krijgen erkenning. Ridderkerkers vinden vrijwilligerswerk vanzelfsprekend.
 Vergunninghouders integreren goed in de lokale samenleving.
Maatwerkvoorzieningen Wmo (Huishoudelijke Hulp, Voorzieningen en Begeleiding)
 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen leefomgeving.
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 Alle mensen met een beperking, in welke zin dan ook, kunnen onbelemmerd participeren in de
samenleving.
 Een passend en kwalitatief goed aanbod aan voorzieningen.
 Voorzieningen stimuleren de talenten en mogelijkheden van de inwoners.
Maatwerkdienstverlening 18+
 De hulpvraag van de inwoner staat centraal en er worden passende oplossingen geboden, waarbij
zoveel mogelijk sprake is van maatwerk.
 Een laagdrempelige inloop waar talenten en mogelijkheden worden gestimuleerd.
 Het zo vroeg mogelijk signaleren van de zorg- en ondersteuningsvragen van de inwoners.
 Waar mogelijk een verschuiving bewerkstelligen van zware naar lichte zorg.
 Er is een vangnet voor kwetsbare inwoners met voldoende passende voorzieningen.
 Signaleren en oplossen van eventuele hiaten in de keten.
Geëscaleerde zorg 18+
 Voorkomen van escalatie van zorg door vroegsignalering en tijdige inzet van de juiste zorg.
 Een nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners, zowel op casusniveau als in de
keten.
 Eventuele verzwaring van de GGZ-problematiek zo snel mogelijk van een passend antwoord
voorzien.
 Een sluitende aanpak van voldoende voorzieningen voor inwoners die te maken hebben met
zwaardere problematiek.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Samenkracht en burgerparticipatie
Het welzijnskader ‘Gewoon meedoen’ is vertaald naar een uitvoeringsprogramma waarin we samen
met onze partners invulling geven aan het kader langs drie lijnen die passen bij het in ontwikkeling
zijnde gebiedsgerichte werken:
1. Gebiedsanalyses ontwikkelen.
2. Netwerken stimuleren en faciliteren.
3. Een aanpak gericht op talentontwikkeling, meedoen en ondersteuning.
We willen hiermee de omstandigheden creëren die welzijn dichterbij brengt en voorwaarden scheppen
die inwoners ondersteunen. Daarnaast willen we hiermee het vermogen versterken van inwoners om
zelf meer regie te voeren over hun welbevinden.
 Doorontwikkelen van de sociale kaart om invulling te geven aan de informatie en adviesfunctie in
het sociaal domein.
 Organiseren van netwerkbijeenkomsten om de samenwerking tussen de verschillende
maatschappelijke partners te verbeteren.
 Stimuleren en faciliteren van de samenwerking tussen formele en informele zorg, waardoor
eenzaamheid en sociaal isolement wordt verminderd. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan
dementie.
 Organiseren van scholing en deskundigheidsbevordering in onder andere het herkennen van
eenzaamheid en het stimuleren van eigen kracht en netwerkvorming.
 Ontwikkelen van ‘Welzijn op recept’.
 Mantelzorgondersteuning vernieuwen en versterken door bijvoorbeeld het inzetten van e-learning
modules en het organiseren van een mantelzorgconsultatie bijeenkomst.
Vergunninghouders.
Vergunninghouders worden in Ridderkerk opgevangen voor huisvesting en begeleiding. Ze worden
wegwijs gemaakt binnen een nieuwe leefomgeving op weg naar zelfredzaamheid. Er worden diverse
activiteiten en pilots opgezet met verschillende beschikbare participatiemogelijkheden en
empowerment-trajecten voor vergunninghouders. Ook organiseert het platform Begeleiding
Vergunninghouders diverse activiteiten om draagvlak te creëren en vrijwilligers en maatjes te werven
onder inwoners van Ridderkerk.
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 Platform Begeleiding Vergunninghouders organiseert activiteiten in de wijk.
 Maatjesproject in samenwerking met Gilde Ridderkerk.
Maatwerkvoorzieningen Wmo
De gemeente zet in op een zogenaamde inclusieve samenleving, waaraan mensen met een
beperking, in welke zin dan ook, volledig deel kunnen nemen. Voor ouder wordende inwoners willen
wij het ook mogelijk maken zo lang mogelijk en prettig zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen
blijven wonen. Naast maatwerkdienstverlening, zoals een-op-een ondersteuning of deelname aan een
dagbestedingsgroep, bieden wij inwoners (maatwerk-)voorzieningen zoals onder andere
rolstoelvoorzieningen, woningaanpassingen, gehandicaptenvervoer. Samen met onze partners gaan
we burgers actief ondersteunen en stimuleren om zelf de eigen verantwoordelijkheid te nemen in hun
levensloop. Zodat zij zelfstandig maatregelen kunnen treffen zoals een aanspraak op de blijverslening
of andere algemene of collectieve voorzieningen.
We voorzien ook in 2019 een stijging in het aantal aanvragen voor ondersteuning, begeleiding en
dagbesteding. De onderbenutting van de eerste jaren is verleden tijd. Juist hierom moeten we scherp
blijven op de vraag of we de juiste voorzieningen inzetten voor deze doelgroep.
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
De samenwerking met centrumgemeente Rotterdam en de 6 regiogemeenten (Albrandswaard,
Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk) is
vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan “Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang” over de
periode 2018 tot 2020. Er is sprake van beschermd wonen als er (nachtelijk) toezicht nodig is. De
uitgangspunten van het beleidsplan worden verder uitgewerkt. Er wordt aangesloten bij de
ontwikkelingen binnen de GGZ, die zich meer en meer richten op de inzet van de eigen kracht en het
sociaal netwerk van de hulpvrager. Zorg en ondersteuning wordt georganiseerd op het niveau van
wijken en regio’s. Aanbieders van Beschermd Wonen dragen actief bij aan het herstel van de
hulpvrager zodat deze op termijn terug kan keren naar zelfstandig wonen. Hierover worden afspraken
gemaakt met de lokale woningcorporatie.
Tot 2020 blijft het huidige historisch verdeelmodel voor Beschermd Wonen van kracht. Daarna zouden
de gemeenten afzonderlijk de financiële middelen moeten ontvangen. Over een financieel
verdeelmodel bestaat nog veel onduidelijkheid. Gemeenten werken intussen aan de inhoudelijke
doorontwikkeling van Beschermd Wonen en het organiseren van een sluitende aanpak in de regio.
Een goede aanpak voor personen met verward gedrag.
Ridderkerk streeft ernaar om mensen met een ernstige psychische, psychiatrische of psychosociale
beperking naar vermogen te laten deelnemen aan de Ridderkerkse samenleving. De gemeente zet
zich - met de samenwerkende gemeenten in de regio - in voor verbetering van de opvang en zorg
voor deze doelgroep waarbij zij een voor hen passende (zelfstandige) woonsituatie hebben, zo nodig
met passende ondersteuning. Via een (meer) persoonsgerichte aanpak wordt voor deze doelgroep
ingezet op waar mogelijk herstel, zelfregie en participatie met aandacht voor de doelgroep die
mogelijk levenslang ondersteuning nodig zal hebben. Daarnaast heeft de regio de ambitie om zich
nog verder door te ontwikkelen op preventie en vroegsignalering.
Maatwerkdienstverlening 18+
Wij willen inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium helpen bij zorg- en ondersteuningsvragen. Als de
vraag verandert, moeten we ook het aanbod veranderen. Daarvoor moeten we blijven
doorontwikkelen en blijven kijken naar welk aanbod het beste antwoord geeft op de
(maatschappelijke) vraag. Eén van de manieren die we in 2019 blijven inzetten, is de regeling
innovatie, preventie en maatschappelijke initiatieven.
Hiermee hebben we in de voorgaande jaren een aantal goede pilots uitgevoerd en effectieve
voorzieningen kunnen realiseren (Buurtcirkel, de inloopcoach, het geheugenpaleis).
Wij blijven inzetten op een goed welzijnsaanbod met als leidende doelstelling dat ook welzijn zich
zoveel mogelijk richt op het aanboren van talenten en eigen kracht. Iedere inwoner, ook de kwetsbare,
heeft een talent. Een voorbeeld hiervan is ‘Buurtcirkel’, waarbij kwetsbare inwoners elkaar bijstaan.
Ook 2019 staat in het teken van ontwikkelen, experimenteren, ervaren & ontdekken, leren en
bijstellen. We creëren ruimte voor het ‘uitvinden’ van succesvolle aanpakken.
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 In samenwerking met partners pilots ontwikkelen en starten, gericht op realisatie van de
transformatiedoelstellingen en arrangementen om zo passend mogelijke ondersteuning te bieden
(Regeling Innovatie, Preventie en Maatschappelijke initiatieven).
 Doorontwikkelen van de gebiedsteams en het verstevigen van de samenwerking met partners.
 Onder andere door de City-challenge dagen we Ridderkerkers uit om de eigen talenten in te zetten
voor de wijk.
Geëscaleerde zorg 18+
Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat geëscaleerde zorg wordt ingezet en werkt daarvoor samen
met andere gemeenten en partners in de regio. Dit doen wij om een sluitend aanbod van
voorzieningen bij bijvoorbeeld de aanpak van huiselijk geweld, maatschappelijke opvang voor
personen met meervoudige problematiek of beschermd wonen te realiseren. Daarnaast hebben we:
 Extra aandacht voor de toename van GGZ-problemen, vooral verwarde personen.
 Aandacht voor de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang.
 Regionale samenwerking op gebied van beschermd wonen.
 Regionale en multidisciplinaire samenwerking met Veiligheid, Justitie en forensische zorg.

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

8 Welzijn en zorg bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
2.5 Openbaar vervoer
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Welzijn en zorg

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-12.439.100 -12.340.400 -12.318.800 -12.366.000 -12.338.700
0
-26.300
-26.300
-26.300
-26.300
-3.079.800 -2.914.500 -2.872.500 -2.870.900 -2.870.500
-255.400
-245.100
-243.400
-243.300
-243.300
-280.700
-282.000
-281.300
-281.300
-281.200
-1.701.100 -1.678.000 -1.615.600 -1.588.000 -1.561.700
-6.976.800 -7.048.300 -7.137.000 -7.213.600 -7.213.200
-145.300
-146.200
-142.700
-142.600
-142.500
1.033.300
669.600
667.600
698.600
689.600
82.000
82.000
82.000
82.000
82.000
305.000
305.000
305.000
305.000
305.000
9.600
9.700
9.700
9.700
9.700
636.700
272.900
270.900
301.900
292.900
-11.405.800 -11.670.800 -11.651.200 -11.667.400 -11.649.100
0
0
0
0
0
150.000
90.000
89.900
71.500
71.500
150.000
90.000
89.900
71.500
71.500
-11.255.800 -11.580.800 -11.561.300 -11.595.900 -11.577.600

G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

48.

Score 1-10.

7,7 (2016)

In %.

95% (2016)

Tevredenheid Ridderkerkse
cliënten.
Bron: tevredenheid onderzoek (april
2016)+Schouwen i.h.k.v. 3D 's

49.

Schoon huis (huishoudelijke
hulp).
Bron: tevredenheid onderzoek (april
2016)+Schouwen i.h.k.v. 3D 's

Vervolg
48
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Nr.

Omschrijving

Toelichting

Waarde

50.

Inwoners met individuele Wmovoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners.
Een maatwerkarrangement is een vorm van
specialistische ondersteuning binnen het kader van de
Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het
referentiegemiddelde gebaseerd is op 327
deelnemende gemeenten.

70 (2017)

Bron:
www.waarstaatjegemeente.nl/dash
board/Gemeentelijke-MonitorSociaal-Domein/Hulpmiddelen-endiensten--712-wmobtcmwa24

51.

Mate waarin mantelzorgers zich % dat zich ondersteund en gewaardeerd voelt door de
door de gemeente Ridderkerk
gemeente.
ondersteund en gewaardeerd
voelen.

7% (2016)*

Bron: Burgerpeiling (extra vraag)
* De onderzoeksmethode moet aangepast worden om de uitkomst representatief te laten zijn. Nu is de vraag gesteld aan de volledige populatie in
plaats van de mantelzorgers.
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Programma 9. Werk
A. Programmavisie
Daar waar dat mogelijk is, zetten wij burgers in hun eigen kracht en daar waar dat kan, trekken wij ons
als gemeentelijke overheid terug. Bij dit alles staan wij voor de kwetsbaren in de samenleving en
werken we samen met onze partners aan een zorgzame samenleving.
Ons uitgangspunt is dat iedereen naar potentie aan het werk moet zijn, en daarvoor hebben wij een
individuele aanpak gericht op werk. Alle inwoners van Ridderkerk zijn in staat deel te nemen aan de
samenleving. Wij werken samen met onze partners en ondernemers aan het begeleiden en benutten
van het potentieel van onze inwoners naar werk.

B. Trends en ontwikkelingen
Inkomensregelingen
Vergunninghouders
In het regeerakkoord is aangegeven dat de bijstandsverlening aan vergunninghouders moet worden
gewijzigd. De vaste lasten moeten worden doorbetaald en de vergunninghouder houdt zakgeld over.
Ook de inrichting van een woning moet anders worden georganiseerd: de vergunninghouder moet
worden ontzorgd. Als er nieuwe wetgeving is, kan worden bepaald wat de gevolgen zijn op het
beleidsterrein Participatiewet, minimabeleid en de uitvoering.
Begeleide en arbeidsparticipatie
Participatie & werk
De gemeente helpt inwoners met een arbeidsbeperking aan werk, door de werkgever financiële steun
te geven in de vorm van loonkostensubsidie. Deze loonkostensubsidie compenseert de verminderde
productiviteit van de werknemer. In het regeerakkoord staat het voornemen om de loonkostensubsidie
te vervangen door het instrument loondispensatie. De regering wil dit per 1 juli 2019 in laten gaan.
Loondispensatie houdt in dat de werkgever de werknemer betaalt naar verdiencapaciteit van de
werknemer. Het inkomen kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon. De gemeente vult dan het
inkomen van de werknemer aan.
Door deze maatregel verwacht de regering dat meer werkgevers, werknemers met een
arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook verwacht de regering dat op deze manier meer werknemers
met een arbeidsbeperking geholpen kunnen worden.
Als deze maatregel per 1 juli 2019 ingaat, past de Rijksoverheid de Participatiewet hierop aan. Naar
verwachting wordt het wetsvoorstel na de zomer van 2018 in de tweede kamer ingediend. Als het
wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen wij ook ons (uitvoerings)beleid moeten aanpassen.
Maatwerkdienstverlening 18+
Schulddienstverlening
De rijksoverheid heeft in haar regeerakkoord een aantal maatregelen beschreven en deze zijn verder
uitgewerkt in het Interbestuurlijk Programma. Deze maatregelen vallen onder de brede
schuldenaanpak. Een aantal maatregelen heeft betrekking op de uitvoering van schulddienstverlening
door de gemeente. Het Rijk maakt met de gemeente nog afspraken over het verbeteren van de
toegang schulddienstverlening, waaronder:
 verkorten van wachttijden;
 integraal werken;
 bieden van preventie en vroegsignalering;
 samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.
Als deze afspraken nader zijn vormgegeven, kan er bekeken worden wat dit betekent voor de
Ridderkerkse aanpak.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Re-integratieverordening Participatiewet Ridderkerk (2018)
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Uitvoeringsregels 2018 Re-integratie en Tegenprestatie
Verordening Meedoen (2018)
Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2017
Beleidsregels gratis openbaar vervoer AOW-minima (2017)
Beleidsregels inkomen e.a. Ridderkerk (2017)
Armoedebestrijding in het sociale domein 2016-2020
Beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2019
Participatieverordening sociaal domein Ridderkerk (2016)
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Ridderkerk 2015
Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Ridderkerk 2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet Ridderkerk 2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ridderkerk 2015
Beleidskader Participatiewet ‘Samenwerken aan werk’ (2014)
BAR Handhavingsplan 2013 – 2014 uitkeringen
BAR Huisbezoekprotocol uitkeringen (2013)
BAR Onderzoeksplan Uitkeringen (2013)
Handhavingsverordening uitkeringen (2013) BA-Ridderkerk

Te herzien beleid
 Re-integratieverordening Participatiewet Ridderkerk (2018)
 Uitvoeringsregels 2018 Re-integratie en Tegenprestatie
 Armoedebestrijding in het sociale domein 2016-2020
 Beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2019
 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Ridderkerk 2015
 BAR Handhavingsplan 2013 – 2014 uitkeringen
 BAR Huisbezoekprotocol uitkeringen (2013)
 BAR Onderzoeksplan Uitkeringen (2013)
 Handhavingsverordening uitkeringen (2013) BA-Ridderkerk

D. Wat willen we bereiken?
Inkomensregelingen
Minimabeleid
 De minimaregelingen willen wij beter vindbaar maken voor de inwoner.
 Het aanvraagproces voor minimaregelingen willen we makkelijker en overzichtelijker maken.
 De contacten met scholen verbeteren we zodat wij via een samenwerking de armoede onder
kinderen kunnen signaleren. Waar mogelijk doen we dat ook met de huisartsen.
 We willen meer partijen aansluiten op de Ridderkerkpas.
Begeleide en arbeidsparticipatie
Participatie & werk
In 2019 hebben we als doel om het nog onbenutte arbeidspotentieel te ontwikkelen en reintegratietrajecten efficiënter in te richten. Daarnaast nemen we maatregelen om onrechtmatig beroep
op sociale voorzieningen tegen te gaan. De ontwikkeling van het klantenbestand zal daardoor meer in
de lijn komen van de landelijke en regionale ontwikkelingen. Het tekort op de Rijksmiddelen BUIG
(gebundelde uitkering) zal door deze maatregelen afnemen.
Maatwerkdienstverlening 18+
Schulddienstverlening
De schulddienstverlening benadert de hulpvraag van de inwoner integraal. Wij werken nauw samen
met de wijkteams en maatschappelijke partners. Om te voorkomen dat er financiële problemen
ontstaan of oplopen, willen wij de inwoners met financiële problemen eerder vinden en helpen.
Inwoners die problematische schulden hebben, krijgen kwalitatief goede dienstverlening van onze
partner Plangroep. De klantmanager schulddienstverlening houdt de regie op partners en de
dienstverlening. Aan vergunninghouders wordt voorlichting gegeven over onder andere financiën.
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E. Wat gaan we daarvoor doen?
Inkomensregelingen
Minimabeleid
 De regelingen worden beter vindbaar. We willen de informatievoorziening van de minimaregelingen
via een folder en de website verbeteren (ook audiovisueel). In 2018 is de folder over
minimaregelingen ontwikkeld. Deze folder wordt jaarlijks geactualiseerd en ook de informatie op
onze gemeentelijke website. De folder zal breed worden verspreid.
 We gaan het aantal aanvraagformulieren voor minima verminderen door deze waar mogelijk
samen te voegen. Dit doen we om het aanvraagproces voor minimaregelingen makkelijker en
overzichtelijker te maken. Ook gaan wij onderzoeken of we naast de bestaande kanalen het
aanvraagproces via de website kunnen digitaliseren.
 We gaan voorlichting geven aan scholen over de mogelijkheden voor minima.
 We gaan Ridderkerkse ondernemers aansluiten op de Ridderkerkpas voor minima op het gebied
van cultuur, sport, schoolkosten en kinderkleding.
Begeleide en arbeidsparticipatie
Participatie & werk
Met de geplande investeringen kunnen wij de inwoners intensief en gericht begeleiden, met voldoende
aandacht voor handhaving van diverse verplichtingen (informatieverplichting, arbeids- en reintegratieverplichtingen, tegenprestatie, Wet taaleis, inburgeringsverplichtingen). We zullen een
inhaalslag maken met inwoners die in de afgelopen periode onvoldoende begeleiding hebben
gekregen.
Deze maatregelen gaan samen met het uitbreiden van de instrumenten die we inzetten voor de reintegratie van specifieke doelgroepen. Daarnaast is het doel van de investering de integrale
dienstverlening in het sociale domein door te ontwikkelen, waaronder de verbinding met wijkteams.
Verder ligt in 2019 de nadruk op de (lokale en regionale) verbinding tussen ondernemers, onderwijs,
organisaties en overheid. Dit is nodig om mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt te
kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt. Reguliere bedrijven betrekken we maximaal bij participatie en
werk.
Maatwerkdienstverlening 18+
Schulddienstverlening
 De klantmanagers schulddienstverlening betrekken de wijkteams en maatschappelijke partners bij
de begeleiding van de inwoner.
 We bewaken de kwaliteit van de dienstverlening van de partners door regelmatig in gesprek te
gaan met de partners over de resultaten van de dienstverlening. We bieden intervisie en we voeren
regelmatig evaluatiegesprekken. Daarnaast voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit.
Klachten en bezwaarschriften worden ook besproken met de uitvoerder.
 We verbeteren en versterken onze schriftelijke informatievoorzieningen, zoals folders en onze
website. Daarnaast willen we voorlichting bieden aan inwoners over financiën. Dit doen we ook
voor vergunninghouders.
 De wijkteams en/of andere partners voorzien we van kennis over financiële problematiek.
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F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

9 Werk bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten
6.3 Inkomensregelingen
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Werk

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-18.044.600
-15.888.600
-150.700
-1.681.100
-324.200
12.166.200
12.166.200
-5.878.400

-17.964.600
-15.593.000
-345.700
-1.687.100
-338.800
11.999.200
11.999.200
-5.965.400

-17.011.900
-14.957.100
-80.000
-1.636.600
-338.200
11.499.200
11.499.200
-5.512.700

-16.834.500
-14.855.200
-80.000
-1.561.200
-338.100
11.499.200
11.499.200
-5.335.300

-16.732.400
-14.754.200
-80.000
-1.560.200
-338.000
11.499.200
11.499.200
-5.233.200

0
0
0
-5.878.400

0
0
0
-5.965.400

0
0
0
-5.512.700

0
0
0
-5.335.300

0
0
0
-5.233.200

G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

52.

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar.

756,9 (2017)

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking
ten opzichte van de beroepsbevolking.

66,7% (2017)

In aantallen.

30,6 (2017)

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000
inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

42,4 (2017)

Het aantal banen per 1.000
inwoners in de leeftijd 15-64 jr.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

53.

Netto Participatiegraad (%
mensen tussen 15 en 67 jaar
dat een baan heeft).
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

54.

Personen met een
bijstandsuitkering aantal per
1.000 inwoners.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

55.

Aantal personen met een
lopend re-integratietraject.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

56.

Aantal inwoners in Ridderkerk
In aantallen.
dat in armoede leeft (bijv. 110%
van het bijstandsniveau).

2.680 (2016)

Bron: Gemeente/vakafdeling/CBS

57.

Ridderkerkse uitstroom naar
werk in % van de behaalde
uitstroom.

In %.

47,2 % (2017)

In %.

12,6 % (2017)

Bron: Bestuursrapportage Sociaal
domein.

58.

Uitstroom naar werk als % van
het klantenbestand.
Bron: Bestuursrapportage Sociaal
domein
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Programma 10. Gezondheid en duurzaamheid
A. Programmavisie
Vanuit concrete projecten dragen wij bij aan een duurzame samenleving. Er wordt steeds meer afval
gescheiden. De volgende onderwerpen hebben onze continue aandacht: verminderen van het aantal
geluidgehinderden, vermindering van het klimaatprobleem en stimuleren van het gebruik van
duurzame energie, het beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek, verlagen van risico’s
binnen de gemeente bij de productie, het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen,
het verzorgen van een goede inzameling van huishoudelijk afval, duurzame mobiliteit en de
verbetering van luchtkwaliteit. Door heldere en tijdige voorlichting zetten we in op geestelijke en
lichamelijke gezondheid. Toegankelijke gezondheidszorg is belangrijk. Hier ligt een sterke relatie met
zorg.
Ook dierenwelzijnsaspecten maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijk beleid.

B. Trends en ontwikkelingen
Riolering
Het klimaatadaptief beheer krijgt de komende jaren vorm. De relatie met andere beheerdisciplines
wordt daarbij steeds belangrijker. Door klimaatverandering zijn we genoodzaakt gebieden door te
lichten (stresstest). Tijdens de planperiode van het GRP (Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022)
worden rioolstelsels in bebouwd gebied doorgerekend. Bij aandachtsgebieden worden maatregelen
voorgesteld.
Afval
De trend is dat de tarieven voor het verwerken van het afval toenemen.
De VANG-doelstelling (Van Afval naar Grondstof) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
is dat in 2020 75% van het afval gescheiden moet worden ingezameld, met een maximum van 100 kg
restafval per inwoner per jaar. In 2025 moet dit zelfs 30 kg/inwoner per jaar zijn en in 2050 moeten
gemeenten afvalloos zijn.
Milieubeheer
CO2 neutraal Nederland
Nederland heeft zich verbonden aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. In het
regeerakkoord 2017 zijn de ambities uit dit klimaatakkoord verder aangescherpt. In 2030 moet de
uitstoot van emissies van broeikasgassen met 49% zijn gedaald ten opzichte van 1990. Dat is nodig
om te komen tot de drastische beperking van de uitstoot tot bijna 0 in 2050.
Dit lukt niet met alleen afvalscheiding, energiebesparing of milieubeheer. De belangrijkste
consequentie is het uiteindelijk stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. Iedereen, ook
inwoners van Ridderkerk, krijgen hier dus mee te maken. Zo zullen woningen op een andere manier
worden verwarmd en niet meer zijn aangesloten op aardgas.
Mobiliteit wordt duurzamer omdat we ons anders gaan vervoeren. Bijvoorbeeld door elektrisch te
rijden. Ook verandert het landschap. De komst van zonneparken is hier een voorbeeld van.

Klimaatwet
De afspraken op het terrein van klimaat en energie worden verankerd in een klimaatwet. De uitvoering
hiervan begint in 2019. De klimaatwet moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten.
Gemeenten krijgen een actieve regierol en daardoor invloed. Dit betekent onder andere dat de
gemeente plannen moeten opstellen om te komen tot een veilige, betrouwbare, schone, betaalbare en
duurzame lokale energievoorziening. Dit vraagt bijvoorbeeld om:
 technische analyses van woningen, wijken, de ondergrond en openbare ruimte;
 bodemanalyses;
 het in beeld hebben van (regionale) kansen.
Samen met partners, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regiogemeenten (via de
Regionale Energie Strategie) maken we keuzes over de toekomstige lokale energievoorziening. Dit is
een grote, niet te onderschatten taak die in 2021 gereed moet zijn.
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Asbesttoezicht naar de DCMR Milieudienst Rijnmond
Wettelijk is bepaald dat wij het asbesttoezicht moeten overdragen aan de DCMR. Afgesproken is om
dat per 1 januari 2019 te doen. Doel van deze wetswijziging is om het ketentoezicht te intensiveren.
Dit betekent dat de DCMR het asbest volgt van sloop tot stort.
Begraafplaatsen
In 2018 is de beschikbare capaciteit van het aantal graven opnieuw bepaald. De voorgenomen
uitbreiding van de begraafplaats zal in 2019 starten met het zogenaamd bouwrijp maken van het
terrein.
In 2018 is het aanpassen van het rouwcentrum aanbesteed. Met deze aanpassing zijn diverse
knelpunten in het gebruik, zoals het aantal toiletten en de beperkte ruimte in de aula, verholpen. Het
rouwcentrum wordt tevens losgekoppeld van de gasaansluiting en volledig elektrisch verwarmd.
Begin 2019 wordt het aangepaste rouwcentrum geopend.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Actieplan Geluid 2018-2023
 Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022
 Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
 Uitvoeringsbesluit grafbedekking 2018Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2018
 Afvalbeleidsplan 2017-2021 ‘Sorteren, geef uw afval toekomst’
 Geluidbelastingkaarten 2017-2022
 Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2017
 Algemene Verordening Begraafplaatsen Ridderkerk (2016)
 Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
 Programma Duurzaamheid 2015-2018
 Beheerplan Begraafplaatsen 2014-2018
 Bodemkwaliteitskaarten en Nota Bodembeheer 2014-2019
 Nota lokaal gezondheidsbeleid "Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018"
 Visie Externe Veiligheid 2012-2016
Te herzien beleid
 Actieplan Geluid 2018-2023
 Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022
 Afvalbeleidsplan 2017-2021 ‘Sorteren, geef uw afval toekomst’
 Geluidbelastingkaarten 2017-2022
 Milieu- & Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
 Bodemkwaliteitskaarten en Nota Bodembeheer 2014-2019
 Visie Externe Veiligheid 2012-2016 (afhankelijk van ontwikkelingen Omgevingswet)

D. Wat willen we bereiken?
Volksgezondheid
 We willen dat de Ridderkerkers gezond leven en voldoende bewegen. De grootste winst voor de
gezondheid valt namelijk te behalen door een gezonde leefstijl, vooral bewegen.
 We willen problematische gameverslaving, alcohol- en/of drugsgebruik verminderen door middel
van preventie, voorlichting, behandeling en/of via handhaving.
 We breiden het aantal rookvrijeplaatsen in de gemeente uit waar veel kinderen zijn. Bijvoorbeeld
speeltuinvereniging Dillenburg en handbalvereniging Saturnus’72.
 We willen de eenzaamheid onder de Ridderkerkers tegen gaan.
Duurzaamheid
 De doelstelling is te komen tot een CO2-reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.
 Doorgaan met regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid.
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Riolering
Afgelopen jaar lag de focus op het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan en onderzoek naar
toestand en functioneren van de riolering. Grootschalige vervangingen zijn ten gevolge van het beleid
rondom klimaatadaptie uitgesteld. Daarnaast vraagt de implementatie van effectgericht beheer het
nodige onderzoek.
Afval
Om op weg naar een circulaire economie te komen tot een afvalloze gemeente heeft de raad in mei
2017 het afvalbeleidsplan “Sorteren, geef uw afval toekomst” vastgesteld. In dit beleidsplan zijn
diverse maatregelen opgenomen om de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding en 100kg
restafval per inwoner, per jaar te realiseren.
Milieubeheer
 Verminderen van het aantal geluidgehinderden.
 Verbeteren van luchtkwaliteit.
 Verlagen van risico’s binnen de gemeente bij de productie, het vervoer, de opslag en het gebruik
van gevaarlijke stoffen.
 Beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek.
 Binnen onze mogelijkheden bijdragen aan het behoud van een goede drinkwaterkwaliteit. Daarbij
letten we op het voorkomen van gezondheidsproblemen door nieuwe chemische stoffen, zoals
GenX.
Begraafplaatsen
Er moet voldoende capaciteit van de diverse soorten graven en plaatsen voor urnen zijn.
Regelmatig worden algemene graven geruimd en worden na afloop van de grafrechtperiode graven
geruimd die niet worden verlengd.
Voor de nabestaanden moet er ook na het herbegraven van het geruimde graf een herdenkingsplaats
zijn.
De begraafplaatsen moeten een verzorgde uitstraling geven. Daar is het onderhoud op gericht.
Het rouwcentrum moet voldoende voorzieningen hebben voor de veelvuldige uitvaartdiensten en moet
indien mogelijk gaan voldoen aan de energietransitie.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Volksgezondheid
In samenwerking met de Beweegmakelaar Ridderkerk zetten we in op preventie. Dit doen we door
bemiddeling naar een passend beweegaanbod en leefstijlverbetering. We geven extra aandacht aan
moeilijk bereikbare inwoners. Het wijkgerichte project ‘Feyenoord - Scoren in de wijk’ zetten we voort.
Het ‘actieplan alcohol en drugs’ voeren we uit. We bevorderen burgerinitiatieven om eenzaamheid
onder inwoners tegen te gaan.
Duurzaamheid
 We gaan het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma concreter maken en uitbreiden.
 We gaan wijkgerichte warmteplannen opstellen die een perspectief bieden voor de toekomstige
uitfasering van het aardgas. Dit plan moet in 2021 naar het Rijk. Om die plannen te kunnen maken
zijn technische analyses nodig en gesprekken met onze partners, zoals Stedin en
woningcorporaties.
 We stimuleren duurzame energievoorziening in gemeentelijke gebouwen.
Riolering
Door klimaatverandering zijn we genoodzaakt gebieden door te lichten. Tijdens de planperiode van
het GRP (2018-2022) worden rioolstelsels in bebouwd gebied doorgerekend. Bij aandachtsgebieden
worden maatregelen voorgesteld.
Naast aanpassingen aan het rioolstelsel vindt communicatie naar de inwoners plaats om de
bewustwording te stimuleren over de (zichtbare) klimaatverandering. Actie Steenbreek en de actie
Regentonnen, gestart in 2018, zijn hier voorbeelden van.
Afval
Op dit moment is de hoeveelheid fijn restafval 224 kg per inwoner per jaar.
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Het coalitieakkoord 2018-2022 onderschrijft de ambities van het Ridderkerkse afvalbeleidsplan, maar
op onderdelen heroverwegen wij dit plan. Onderdelen die in gang gezet zijn en waarvan bewezen is
dat deze goed werken, laten we in stand.
Met de verenigingen en kerken die in 2018 de huis-aan-huisinzameling van oud papier verzorgen zijn
aanvullende afspraken gemaakt voor alternatieve activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Dit
heeft geleid tot het uitvoeringsprogramma Duurzaam Doen!
Milieubeheer
 We saneren woningen van de woningen B-lijst (geluidsbelasting tussen 60 en 64 decibel).
 We voeren de maatregelen uit de actieplannen Geluid en Luchtkwaliteit uit.
 We voldoen aan ons bodembeleid.
 We borgen de maatregelen uit de Visie Externe Veiligheid en voeren ze uit.
 We voeren de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinning uit,
én lobbyen bij andere bevoegde gezagen.
Begraafplaatsen
Diverse algemene graven worden in 2019 geruimd. Voor de nabestaanden is er de mogelijkheid een
gedenkblaadje aan de in 2018 geplaatste gedenkboom te bevestigen.
De vrijwilligers van begraafplaats Vredehof verrichten divers onderhoud op de begraafplaats,
waaronder het onderhoud van de urnentuin.
In 2018 is het aanpassen van het rouwcentrum aanbesteed. In 2019 is het gebouw qua voorzieningen
en ruimte aangepast. Tegelijk wordt het gebouw niet meer door gas verwarmd. De gasaansluiting is
verwijderd.

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

10 Gezondheid en duurzaamheid bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke ordening
Baten
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke ordening
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Gezondheid en duurzaamheid
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Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-10.975.200 -11.474.300 -11.176.700 -11.124.300 -11.105.800
-102.300
-102.100
-98.600
-98.400
-98.300
-420.800
-430.300
-378.000
-377.900
-377.900
-2.471.900 -3.673.800 -3.636.700 -3.602.400 -3.594.000
-4.754.600 -4.480.800 -4.295.000 -4.287.600 -4.284.800
-1.576.900 -1.344.000 -1.328.500 -1.327.700 -1.327.000
-1.586.000 -1.381.100 -1.380.200 -1.370.800 -1.364.600
-62.700
-62.200
-59.700
-59.500
-59.200
10.574.500 11.903.400 11.812.300 11.771.300 11.756.200
3.672.900 4.825.700 4.794.800 4.762.200 4.753.400
5.469.600 5.653.700 5.579.800 5.573.000 5.569.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.407.900 1.400.100 1.413.800 1.412.200 1.409.900
19.100
18.900
18.900
18.900
18.900
-400.700
429.100
635.600
647.000
650.400
-14.100
776.500
762.400
361.700

0
127.400
127.400
556.500

0
62.400
62.400
698.000

0
62.400
62.400
709.400

0
62.300
62.300
712.700
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G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

59.

In kg.

583.514 kg
(2017)

In %.

53% (2017)

Hoeveelheid restafval uit
Ridderkerk dat vanuit afval
aanbiedstation in
verbrandingsoven terechtkomt.
Bron: NV BAR afvalbeheer

60.

Vergroten van het
afvalscheidingspercentage in
Ridderkerk.

De ambitie is om in 2020 naar 75% te komen.

Bron: NV BAR afvalbeheer

61.

Omvang huishoudelijk restafval
kilogram per inwoner.

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

224 kg (2017)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

62.

Waardering van de kwaliteit van In %.
de gemeentelijke
 (helemaal) mee eens.
begraafplaatsen en rouwcentra  (helemaal) oneens.
in Ridderkerk.

90% (2017)
10% (2017)

Bron: Burgerpeiling (extra vraag)

63.

Waardering algehele
persoonlijke gezondheid in
Ridderkerk.

Score 1-10.

7,7 (2017)

Bron: Burgerpeiling

64.

Hernieuwbare elektriciteit (%).

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt 1% (2016)
uit wind, waterkracht, zon of biomassa (in %).

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

65.

Lucht
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
/dashboard/ Energie en klimaat

66.

Aantal zwerfdieren dat is
opgevangen.

De voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2,
stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen.
0 (zeer laag) en 100 (zeer hoog).

77 (2017)

In aantallen.

25 (2017)

Bron: gemeentelijke administratie

58

Programmabegroting 2019-2022 gemeente Ridderkerk

Programma 11. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
A. Programmavisie
In Ridderkerk is het prettig wonen voor iedereen. Samen met de woningbouwcorporatie zetten we ons
in voor een evenwichtige en kwalitatief goede woningvoorraad. Er is een diversiteit aan woonmilieus
met een voldoende en gevarieerd woningbestand voor alle doelgroepen. Daarbij wordt rekening
gehouden met wensen die voortkomen uit de samenleving zoals behoefte aan ruimte voor
mantelzorg.
De gemeentelijke woonlasten zijn in verhouding met de kwaliteit van wonen in de gemeente.
Bestaande woningen zijn energiezuiniger. Wij zijn transparant over tarieven van grondtransacties.

B. Trends en ontwikkelingen
Omgevingswet
Als de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2021 brengt dit een omvangrijke operatie met zich
mee. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te
bereiken en meer ruimte voor initiatieven mogelijk te maken.
Om dit vorm te geven zijn een aantal kerninstrumenten opgenomen in de Omgevingswet. Bijvoorbeeld
de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.
Wet private borging
De Wet private borging (Wpb) houdt in dat private marktpartijen toetsen en toezicht houden op de
technische aspecten van het bouwen. Nu voert onze organisatie deze taken uit. In maart 2018 heeft
de minister een brief aangekondigd over de voortgang van de wet. Het ziet er naar uit dat de minister
de invoering van de Wet private borging gelijk wil trekken met die van de Omgevingswet. Volgens de
huidige planning zou de wet dan van kracht worden per 1 januari 2021.
Regionale ontwikkelingen
In 2014 is de regionale woonvisie ‘Dat spreken we af’ vastgesteld. Op basis daarvan zijn onder andere
prestatieafspraken met Woonvisie gemaakt om in Ridderkerk de sociale woningvoorraad te
verminderen. In 2017 heeft een evaluatie van de regionale woonvisie plaatsgevonden. Naar
aanleiding daarvan is nader onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat de behoefte aan sociale woningen
regionaal nog zal toenemen. De komende periode wordt verder onderzocht wat dit voor Ridderkerk
betekent.
Planmatig onderhoud openbare ruimte
Wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijven voor dat een groot deel van
het planmatig onderhoud moet worden geactiveerd op de balans. Dit betekent een administratieve
verschuiving van begrotingsbudget naar investeringskrediet. Door het activeren van een aanzienlijk
deel van het planmatig onderhoud van de openbare ruimte en het herschikken van de budgetten
ontstaat een voordelig saldo. Hiertegenover staan wel jaarlijkse investeringen waarvan de lasten in de
vorm van kapitaallasten geleidelijk (cumulatief) terugkomen.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving (2017)
 Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017)
 Verordening Blijverslening Ridderkerk 2017
 Verordening Starterslening Ridderkerk 2017
 Nota grondbeleid 2016-2019
 Prestatieafspraken Woonvisie 2016 – 2020
 Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam (2015)
 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Reijerwaard – onderdeel Welstandsnota Ridderkerk (2014)
 Regionale Woonvisie ‘Dat spreken we af’ en sub regionale Samenwerkingsafspraken Woningmarkt
2014-2020
Programmabegroting 2019-2022 gemeente Ridderkerk
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Coördinatieverordening gemeente Ridderkerk 2012
Beeldkwaliteitsplan woningbouw Lagendijk 104-106 – onderdeel Welstandsnota Ridderkerk (2011)
Beleidsregel Vestigingsbeleid detailhandel Noordenweg (2011)
Woningbouwstrategie (2011)
Werkboek woningbouwstrategie 2010-2020
Welstandsnota Ridderkerk (2009)
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Ridderkerk
(2008)
Beleidsregel vergroting hoofdgebouw van karakteristieke bestaande woningen in linten (2002)
Bestemmingsplan Centrum Schil (voorheen genoemd Centrum Oost)
Gebiedsvisie Plein Oost en omgeving
Herstructureringsplannen Woonvisie
Integraal Accommodatieplan (IAP)
Projectbestemmingsplan Driehoek ’t Zand Regeling vergunningen voor tijdelijk verhuur van
koopwoningen

Verder uit te werken beleid
 Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving (2017)
 Gebiedsvisie Plein Oost en omgeving
 Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017)
Te herzien beleid
 Herijken Subregionale Samenwerkingsafspraken Woningmarkt 2014-2020
 Bestemmingsplan Centrum Schil (voorheen genoemd Centrum Oost)
 Herstructureringsplannen Woonvisie
 Integraal Accommodatieplan (IAP)
 Projectbestemmingsplan Driehoek ’t Zand
Nieuw te ontwikkelen beleid
 Bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk
 Pilot Omgevingsplan Donkersloot
 Centrumprogramma Ridderkerk
 Centrumvisie
 Gebiedsvisie/bestemmingsplan Verenambacht
 Visie Koninginneweg

D. Wat willen we bereiken?
Ruimtelijke ordening
 Actuele ruimtelijke kaders. Kaart met beoogde grenzen van bestemmingsplannen/
omgevingsplannen en een transformatietabel zijn als bijlage bij deze begroting opgenomen.
 Op zowel organisatorisch, bestuurlijk en uitvoeringsniveau omgevingswet-proof zijn. Hiermee
bedoelen we dat een ieder weet wat de omgevingswet voor zijn (dagelijkse) werk voor effect heeft.
Wonen en bouwen
 Fijn wonen in Ridderkerk.
 Goede woningen in Ridderkerk voor iedereen door een gedifferentieerde en kwalitatief goede
woningvoorraad.
 Juiste samenwerking tussen gemeente en Woonvisie, als belangrijkste partner voor sociale
woningbouw.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
Ruimtelijke ordening
 Wij werken aan:
- aanpak winkelcentrum;
- visie op de groengebieden en groene aders;
- inspiratiedocument transformatie-opgave rivieroevers;
- onderzoeken mogelijkheden rondom gebied bij jachthaven;
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- visie op onze restpercelen.
 Wij stellen het pilot-omgevingsplan Donkersloot en het bestemmingsplan Woongebied vast.
 Wij stellen een visie op voor de bedrijventerrein Verenambacht en daarna nemen wij het
bestemmingsplan Verenambacht in voorbereiding.
 Wij voeren de gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving uit.
 Wij voeren de Waalvisie uit.
 Wij voeren de gebiedsvisie Plein Oost en omgeving uit.
Programma Omgevingswet
Binnen het programma Omgevingswet werken we aan de implementatie van de wet. Zowel aan de
‘harde’ inhoudelijke kant (wet, beleid, processen en ICT), als aan de ‘zachte’ kant (houding, gedrag en
competenties). Wij zetten ons in voor het volgende:
 We weten hoe huidige beleidsdocumenten, gebiedsvisies en verordeningen kunnen worden
vertaald naar één van de instrumenten van de omgevingswet.
 We brengen in kaart hoe de interne bedrijfsprocessen kunnen aansluiten bij de omgevingswet.
 We maken inzichtelijk hoe digitale systemen ontwikkeld moeten worden om aan te sluiten bij het
landelijke Digitale Systeem Omgevingswet (DSO).
Wonen en bouwen
 Bijdragen aan de gewenste differentiatie en kwaliteit van de woningvoorraad bij het toevoegen van
woningen door nieuwbouw.
 De Prestatieafspraken met Woonvisie jaarlijks monitoren om te borgen dat de afspraken
nagekomen worden.
 Opstellen nieuwe regionale woningmarktafspraken.

F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Programmabegroting 2019-2022 gemeente Ridderkerk

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)
-38.979.400
-24.695.600
-2.024.500
-7.562.100
-4.697.200
36.567.200
24.660.800
538.800
7.556.500
3.811.100
-2.412.200
0
23.800
23.800
-2.388.400

Begroting
2020

Begroting
2021

-20.217.000 -11.431.800 -13.401.300
-7.694.500 -6.532.700 -10.277.700
-1.583.100 -1.322.700 -1.319.300
-10.038.400 -2.716.600
-947.100
-901.000
-859.800
-857.200
18.025.600 9.364.500 11.340.100
7.660.100 6.500.000 10.245.100
239.800
60.600
60.600
10.046.800 2.725.000
955.500
78.900
78.900
78.900
-2.191.400 -2.067.300 -2.061.200
0
4.700
4.700
-2.186.700

0
12.000
12.000
-2.055.300

0
13.900
13.900
-2.047.300

Begroting
2022

-4.237.900
-2.064.800
-1.317.200
-600
-855.300
2.180.700
2.032.200
60.600
9.000
78.900
-2.057.200
0
13.900
13.900
-2.043.300
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G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving
67.

Toelichting

Waarde

Koopwoningen ten opzichte van In %.
aantal huurwoningen (%).

54,2% koop
tegen 45,8 %
huur (2017)

Bron:
www.waarstaatjegmeente.nl/dashb
oard/WonenenLeefklimaat

68.

Particuliere huurwoningen ten
opzichte van sociale
huurwoningen.

% particuliere huursector van de totale woonvoorraad
ten opzichte van het % sociale huursector van de
totale woonvoorraad.

6,6% tegen
39,6% sociale
huur (2016)

Bron:
www.waarstaatjegemeente.nl/dash
board/WonenenLeefklimaat/Databa
se
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Programma 12. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
A. Programmavisie
We zijn een financieel stabiele en gezonde gemeente. We hebben inzichtelijk welke lokale lasten er
zijn en streven er naar deze zo laag mogelijk te houden.
Voordelen uit de grondexploitaties (op bedrijven en woningbouw die uit programma 11 kunnen
ontstaan) zijn op voorhand niet in de begroting opgenomen.

B. Trends en ontwikkelingen
Planning en controlcyclus
De decentralisaties van de afgelopen jaren en de opgaven die de komende jaren op de gemeente af
komen, maken het steeds belangrijker dat de gemeente in control is. Om de gemeenteraad beter in
staat te stellen haar kaderstellende- en controlerende rol uit te voeren zal in 2019 het instrumentarium
van de planning en controlcyclus opnieuw worden ingericht. De gemeenteraad moet vooraf de
gelegenheid hebben om kaders te stellen en tijdig de gelegenheid hebben om bij te sturen. Achteraf
moet de gemeenteraad het door het college gevoerde beleid kunnen controleren. Het beoogd
resultaat is dat begrotingsonrechtmatigheden in de jaarrekening worden voorkomen.
OZB
Areaaluitbreiding
In de komende jaren worden nieuwbouwprojecten van woningen en bedrijfspanden gerealiseerd.
Deze areaaluitbreiding leidt tot een toename van de totale WOZ-waarde (Waardering Onroerende
Zaken) van alle onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden) in de gemeente waarover de OZB
(onroerendezaakbelasting) wordt berekend. Daarnaast zorgt ook de stijging van de huizenprijzen voor
een stijging van de WOZ-waarden. Om de lokale woonlasten zo laag mogelijk te houden worden de
effecten van de prijsstijging van woningen in de berekening van het OZB-tarief gecorrigeerd. De
toename van de totale gemeentelijke OZB-opbrengsten bestaan daardoor uit areaaluitbreiding en
inflatiecorrectie.
Overgang taxeren op gebruiksoppervlakte
In 2016 heeft de Waarderingskamer besloten dat het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte in
plaats van inhoud vanaf 1 januari 2022 verplicht wordt.
Voor het taxeren van woningen in het kader van de Wet WOZ is de grootte één van de belangrijkste
primaire objectkenmerken. Op dit moment passen gemeenten voor het meten en registreren van de
grootte van woningen verschillende meetvoorschriften toe. Wij hanteren, net als de meeste
gemeenten, de bruto inhoud als maatstaf. Deze stelselwijziging heeft als gevolg dat de WOZadministratie opnieuw moet worden ingericht om per 2022 taxaties volgens de nieuwe regelgeving uit
te voeren.
Deze methode sluit aan bij de wettelijk ingerichte basisregistraties. De samenhang met gegevens in
de landelijke basisregistratie biedt gemeenten en uitvoeringsorganisaties extra mogelijkheden voor
efficiency voordelen wanneer kwaliteitszorg en het bijhouden van deze (basis)registraties, zoals BAG
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en WOZ, meer worden gecombineerd.
Belastingen overig
Bij de actualisatie van de Nota Belastingen 2011 zal nadrukkelijk bekeken worden op welke manier
hieraan invulling kan worden gegeven. Daarnaast zal de nota worden aangesloten op de laatste stand
van de ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving over lokale belastingen.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Vanaf 2019 is het grootste deel van de (integratie)uitkeringen sociaal domein overgebracht naar de
algemene uitkering. Doordat het label er vanaf is gehaald, wordt het apart volgen van de mutaties
binnen het sociaal domein (onder andere loon- en prijsontwikkelingen en volumegroei) nagenoeg
onmogelijk. De gevolgen hiervan voor de indeling van de begroting zullen nader besproken worden.
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Eneco
Eneco Groep N.V. wordt in 2019 verkocht aan nieuwe eigenaren via een veilingverkoop en/of
aandelentransactie op de beurs. Inmiddels is 90% van het totale aandelenkapitaal bij 53 gemeenten
bereidt tot verkoop. De nieuwe eigenaren van Eneco dienen de duurzame strategie te onderschrijven
en de continuïteit en stabiliteit van de onderneming te waarborgen.
Ridderkerk heeft in oktober 2017 het principebesluit genomen om de aandelen Eneco te behouden.
Op basis van een definitieve bieding/verkoopprijs en voor- en tegenargumenten van verkoop zal onze
gemeente uiterlijk in de eerste helft van 2019 nog definitief besluiten om de aandelen wel of niet te
verkopen.
Een eventuele verkoop van aandelen Eneco heeft gevolgen voor onze (meerjaren)begroting.

C. Beleidsdocumenten
Bestaand beleid
 Financiële verordening 2017
 Normenkader rechtmatigheid 2017
 Nota Activabeleid (2016)
 Nota Reserves en voorzieningen (2016)
 Nota Belastingen (2011)
 Budgethoudersregeling
 Schulden-/leningenbeleid
 Treasurystatuut
 Verordening Onroerende Zaakbelasting
 Verordening Precariobelasting
Te herzien beleid
 Nota Belastingen 2011

D. Wat willen we bereiken?
OZB (woningen en bedrijven)
De woonlasten voor huishoudens en bedrijven blijven op een laag niveau ten opzichte van het
landelijk gemiddelde.
Belastingen overig
De tarieven van gemeentelijke belastingen stijgen niet meer dan de inflatiecorrectie en zijn maximaal
kostendekkend.

E. Wat gaan we daarvoor doen?
OZB (woningen en bedrijven)
Bij de berekening van de OZB-tarieven zal rekening worden gehouden met de waardestijging van de
WOZ-waarden als gevolg van prijsstijgingen van woningen. Hiermee wordt bereikt dat de woonlasten
met niet meer dan de inflatiecorrectie stijgen.
Belastingen overig
Naast persoonlijk contact is het mogelijk voor burgers van Ridderkerk om via de digitale weg
betrokken te worden bij een zorgvuldige uitvoering van de WOZ. Er zullen voorbereidingen getroffen
worden voor de overgang naar taxatie op gebruiksoppervlakte in 2022.
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F. Wat mag het kosten?
Programma

Omschrijving taakveld

12 Algemene dekkingsmiddelen bestaand beleid
Taakveldverdeling
Lasten
0.5 Treasury (Verzekeringen)
0.61 OZB woningen, uitg. + toerek. BAR-bijdr.
0.62 OZB niet-woningen, toerek. BAR-bijdr.
0.64 Belastingen overig
Vennootschapsbelasting (VpB), toerek. BAR0.9 bijdr.
Baten
0.64 Belastingen overig
0.8 Overige baten en lasten
Saldo - Lasten en baten
Reservemutaties
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
Saldo - Reserves
Begrotingssaldi Algemene dekkingsmiddelen

Begroting
Begroting
2018 na
2019
wijziging
(- = lasten / + = baten)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

-855.100
-135.400
-420.500
-200.300
-87.100

-853.000
-138.500
-416.200
-198.100
-88.500

-822.800
-138.500
-396.300
-188.400
-88.500

-821.300
-138.500
-395.300
-187.900
-88.500

-820.500
-138.500
-394.800
-187.600
-88.500

-11.800
83.900
80.100
3.800
-771.200

-11.700
83.900
80.100
3.800
-769.100

-11.100
83.900
80.100
3.800
-738.900

-11.100
83.900
80.100
3.800
-737.400

-11.100
83.900
80.100
3.800
-736.600

-2.582.100
5.457.000
2.874.900
2.103.700

0
939.700
939.700
170.600

0
189.000
189.000
-549.900

0
158.000
158.000
-579.400

0
90.000
90.000
-646.600

G. Prestatie-indicatoren
Nr. Omschrijving

Toelichting

Waarde

69.

Het gemiddelde totaalbedrag dat een
meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

€ 663 (2018)

Het gemiddelde totaalbedrag dat een
éénpersoonshuishouding betaalt aan woonlasten.

€ 591 (2018)

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishoudens.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

70.

Gemeentelijke woonlasten
éénpersoonshuishoudens.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

71.

Waardering “voldoende” voor
Dit volgt uit rapportage kwaliteitscontrole van de
uitvoering WOZ in 2016 (meting Waarderingskamer.
Landelijke Waarderingskamer).

Voldoende
(2017)

Bron: Landelijke Waarderingskamer

72.

Voor eind oktober van elk jaar
alle bezwaarschriften WOZ
afronden.

Bij bedrijfspanden worden gemachtigden eerst
gehoord tijdens een hoorzitting.

98% (2017)

In %.

0,8% (2017)

Bron: Gemeente/Afdeling
belastingen

73.

Het aantal bezwaarschriften
WOZ onder het jaarlijkse
landelijke percentage houden.

Landelijk gemiddelde; 1,4%

Bron: Gemeente/Afdeling
belastingen

74.

Gemiddelde WOZ.

In euro’s.

€ 188.000
(2017)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en
65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20
tot 65 jaar. In %.
Aantal per 1.000 woningen.

79,8% (2018)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

75.

Demografische druk.
Bron: www.waarstaatjegemeente.n

76.

Nieuw gebouwde woningen

8,2 (2016)

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

77.

Formatie in fte per 1.000
inwoners.

Komt in de BAR-begroting 2019*

Bron: GR BAR-organisatie
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Vervolg
Nr. Omschrijving

Toelichting

78.

Komt in de BAR-begroting 2019*

Bezetting in fte per 1.000
inwoners.

Waarde

Bron: GR BAR-organisatie

Overige prestatie-indicatoren
Ridderkerk is een financieel stabiele en gezonde gemeente met betaalbare lokale lasten.
Nr. Omschrijving

Toelichting

79.

Zie paragraaf Lokale heffingen begroting en
jaarrekening.

Woonlasten vergelijking met
omliggende gemeenten.

Waarde

Bron: COELO

80.

Apparaatskosten per inwoner.

Komt in de BAR-begroting 2019*

Bron: BAR-organisatie

81.

Externe inhuur (kosten per
inwoner).

Komt in de BAR-begroting 2019*

Bron: BAR-organisatie

82.

Overhead (%).

Komt in de BAR-begroting 2019*

Bron: BAR-organisatie
* Met ingang van 2018 zijn de prestatie-indicatoren ook verplicht voor gemeenschappelijke regelingen. Omdat de bedrijfsvoering in de BAR-organisatie is
ondergebracht, worden de prestatie-indicatoren voor bedrijfsvoering in de P&C-documenten van de BAR-organisatie opgenomen.
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Paragraaf 1. Lokale heffingen
Inleiding
In deze paragraaf staat informatie over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen, het
beleid rondom de lokale heffingen, een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het
kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk in het tijdvak 2019-2022.

Algemene uitgangspunten lokale heffingen
In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is afgesproken dat de woonlasten voor inwoners met niet meer dan
de inflatiecorrectie stijgen.
Woonlasten en tarieven
De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen
(OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. In deze paragraaf wordt als vergelijkingsmateriaal een
overzicht gegeven van de woonlasten van omliggende gemeenten.
Voor de OZB-tarieven geldt dat de lokale lasten niet meer dan trendmatig zullen stijgen
(inflatiecorrectie). De zogenoemde inflatiecorrectie voor 2019 ten opzichte van 2018 is 2,3%.
De gebonden heffingen (Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden en
Leges) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele
BTW, mutaties in voorzieningen en reserves en toe te rekenen kosten voor overhead.
De kosten van oninbare vorderingen en de kosten voor de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid
worden door ons doorberekend in de tarieven.

Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen
Hierna treft u een totaaloverzicht aan van in de begroting geraamde opbrengsten van de ongebonden
heffingen en de gebonden heffingen. Deze laatst genoemde heffingen zijn wettelijk gebonden aan de
norm van maximaal 100% kostendekkendheid.
Ongebonden heffingen
Onroerende zaakbelastingen
Precariobelasting
Baatbelasting
Straatparkeren/parkeerboetes

Gebonden heffingen

Rekening
2017

Begroting
2018*

2019

Meerjarenraming
2020

2021

2022

8.769.900 9.250.400 9.509.700 9.765.700 9.765.700 9.765.700
94.700
102.600
94.700
94.700
94.700
94.700
1.300
1.900
1.300
1.300
1.300
1.300
407.200
424.000
407.200
407.200
407.200
407.200
Rekening
2017

Begroting
2018*

2019

Meerjarenraming
2020

2021

2022

Afvalstoffenheffing

4.814.800 4.802.600 4.915.200 4.713.900 4.707.100 4.703.100

Rioolheffing

3.570.600 3.609.900 3.678.200 3.824.800 4.023.300 4.185.300

Lijkbezorgingsrechten

816.700

693.800

709.800

709.800

709.800

709.800

Leges burgerzaken
Leges omgevings- en APVvergunning
Marktgelden

886.100

872.300

605.000

535.800

558.800

508.300

941.100

949.100

949.100

949.100

949.100

949.100

34.500

46.500

43.000

42.100

42.100

42.100

* Na wijziging
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Algemene beleidsontwikkelingen
Macronorm onroerende zaakbelastingen (OZB)
In de afgelopen jaren is door de Rijksoverheid de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt.
Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar
aangeeft. Deze norm wordt achteraf als toets toegepast. Overschrijding van deze norm door alle
gemeenten samen kan leiden tot korting in de algemene uitkering.
Voor 2019 is het landelijk moeilijk in te schatten in welke mate een verhoging van de opbrengsten uit
OZB tot korting op de algemene uitkering leidt. Voor 2019 bedraagt de macronorm 4%.
In het Bestuurlijk overleg financiële verhouding van 23 mei 2018 is afgesproken om een
vervolgonderzoek in te stellen naar de invulling van het alternatief voor de macronorm ozb
(benchmarking).
Kostenonderbouwing volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV)
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor
belastingtarieven zijn opgenomen. Dit geldt met name voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf
zijn kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven een berekening weer
hoe wordt bereikt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Bij de toerekening
van kosten zijn de regels toegepast zoals deze zijn beschreven in de ‘handreiking kostentoerekening
2016’ van het Ministerie van Financiën.
Opslag voor kosten overhead in de tarievenberekening
In het BBV zijn richtlijnen opgenomen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt
binnen gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de regels
met betrekking tot de berekening van de overhead en de toe te rekenen kosten conform de financiële
verordening, wordt een opslag voor de kosten van overhead meegenomen in de tarievenberekening.

Tarieven 2019
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Omdat de uitkomsten van de hertaxatie voor de begroting 2019 nog niet bekend zijn, wordt in deze
begroting gerekend met de (geactualiseerde) waarde-gegevens van 2018 en de geschatte
waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen. De verwachting is dat de WOZ-waarde van
woningen met 5% stijgt en de WOZ-waarde van de niet-woningen op hetzelfde niveau als vorig jaar
blijft. Hiervan uitgaande is de totale waarde van alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen)
berekend op € 5.136.625.295.
Op basis van deze geschatte totale WOZ-waarden is de totale ozb-opbrengst in 2018 berekend op
€ 9.509.700.
In ons voorstel om de tarieven OZB 2019 vast te stellen (aan de gemeenteraad aan te bieden in de
raadsvergadering van december 2018) zullen wij de tarieven herrekenen op basis van een percentage
van de waarde van de onroerende zaak gecorrigeerd voor afrondingsverschillen en leegstand. Op
basis van de hiervoor vermelde cijfers zien de tarieven er als volgt uit (exclusief uitkomst hertaxatie
2019).
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
(als percentage van de waarde)
Eigenaren woningen
Eigenaren niet-woningen
Gebruikers niet-woningen

2018

2019*

0,1285%
0,2601%
0,2069%

0,1249%
0,2575%
0,2048%

* Voorlopig percentage o.b.v. actuele WOZ-waarde 2018 en verwachte waardeontwikkeling in 2019

Vaststelling definitieve tarieven OZB
Na het bekend worden van de uitkomsten van de hertaxatie 2019 mag een stijging of een daling van
de waarde ten opzichte van de vorige peildatum in beginsel niet tot hogere inkomsten c.q. minder
inkomsten uit de OZB leiden en zal dus gecompenseerd worden door een verlaging c.q. verhoging
van de OZB-tarieven (herberekening bij voorstel OZB-tarieven in de maand december).
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Perceptiekosten
De perceptiekosten die genoemd worden bij de onderbouwing van de tarieven voor de verschillende
heffingen hebben betrekking op de lasten die heffing en invordering met zich meebrengen.
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die wij maken voor het (laten) inzamelen
en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende
tarieven in combinatie met een planmatige inzet van de daarvoor gevormde voorzieningen.
Kostenonderbouwing tarieven:
De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt berekend:
Afvalstoffenheffing
Omschrijving

2019

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer

2.460.800

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente

2.051.000

Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen
Netto kosten van de activiteit

-637.600
3.874.200

Perceptiekosten

110.600

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

269.800

Overhead, inclusief omslagrente

145.300

BTW

858.000

Inzet voorziening beklemde middelen
Totale kosten

-100.800
5.157.100

Opbrengst afvalstoffenheffing

4.915.200

Dekkingspercentage
95%
In het kader van het afvalbeleid uit 2017 is door de raad besloten om voor 2019 € 65.000 ten laste van
de Algemene reserve te brengen ter dekking van de kosten voor afval.
Onderdelen van het afvalbeleid worden heroverwogen. De financiële gevolgen daarvan voor het
meerjarenperspectief zijn onbekend. In verband daarmee en ter bevordering van een meer gelijkmatig
tarievenbeleid ten opzicht van voorgaande en volgende jaren is er voor gekozen om het tarief voor
2019 met niet meer dan het inflatiepercentage te verhogen.
Het tarief voor 2019 zonder correctie, dus met een stijging om 100% kostendekkend te zijn, komt uit
op € 195,96.
De tarieven voor 2019 zien er als volgt uit:
Afvalstoffenheffing
2018
Eenpersoonshuishouden
184,92
Meerpersoonshuishouden
256,80
Minicontainer
84,00

2019
189,12
262,80
85,80

2020
179,64
249,48
81,48

2021
177,12
246,00
80,28

2022
177,00
245,76
80,16

Rioolheffing
Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te verhalen die
gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uit de heffing
bekostigd mogen worden, zijn de taken die betrekking hebben op:
 de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en op
de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de
behandeling van afvalwater (IBA);
 de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater;
 het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018 - 2022 geldt als basis bij de berekening van de tarieven
voor de rioolheffing.
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Kostenonderbouwing tarieven
De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:
Rioolheffing:
Omschrijving

2019

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie

347.300

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente
Onttrekking aan voorziening beklemde middelen

3.534.400
-1.084.500

Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen
Netto kosten van de activiteit

-63.000
2.734.200

Perceptiekosten

86.000

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

195.800

Overhead, inclusief omslagrente

263.500

Compensabele BTW (exploitatie en investeringen)
Totale kosten

399.800
3.679.300

Opbrengst rioolheffing

3.678.200

Dekkingspercentage

100%

De tarieven voor 2019 zien er als volgt uit.
Rioolheffing
2018
3
Eigenaar/gebruiker tot 500 m
76,80
Groot waterverbruik:
3
3
3
501m - 1.000 m / per 100 m
3
3
3
1.001 m - 3.000 m / per 100 m
3
3
3
3.001 m - 6.000 m / per 100 m
3
3
3
6.001 m - 10.000 m / per 100 m
3
3
boven 10.000 m / per 100 m

81,96
73,92
65,76
57,60
44,88

2019
78,36

2020
80,76

2021
84,00

2022
87,36

83,64
75,48
67,08
58,80
45,72

86,16
77,76
69,12
60,60
47,16

89,64
80,88
71,88
63,00
49,08

93,24
84,12
74,76
65,52
51,00

Overige lokale heffingen
Precariobelasting
Binnen onze gemeente wordt precariobelasting geheven over het hebben van voorwerpen zoals
uithangborden, winkeluitstallingen, terrassen of andere reclamevoorwerpen onder, op of boven voor
de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De opbrengst is sterk afhankelijk van wisselende
activiteiten in de openbare ruimte. Voor 2019 zijn de tarieven van 2018 verhoogd met de
inflatiecorrectie van 2,3%. De vereenvoudiging van deze belasting, zoals benoemd in het
coalitieakkoord, wordt betrokken bij de herziening van de Nota Belastingen.
Parkeerbelasting
Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van parkeerregulering. Betaling vindt plaats via een
geldige parkeervergunning of bij de parkeerapparatuur zoals de parkeermeter, parkeerautomaat. Als
er niet of onvoldoende parkeergeld is betaald wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting
opgelegd. De hoogte van de naheffingsaanslag is wettelijk vastgelegd. De hoogte van de tarieven van
de parkeervergunning is vastgelegd in het parkeerbeleid van Ridderkerk. Het streven naar
terugdringen van betaald parkeren, zoals in het coalitieakkoord is beschreven, zal ook zijn beslag
krijgen op de opbrengst van de parkeerbelasting.
Lijkbezorgingsrechten
Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen
Vredehof en Rusthof worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en
andere lijkbezorgingsrechten. De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zijn kostendekkend.
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De in de lijkbezorgingsrechten te dekken kosten zijn als volgt bepaald:
Lijkbezorgingsrechten
Omschrijving

2019

Kosten van de activiteit vanuit onze organisatie

347.500

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente

898.700

Onttrekking aan voorziening beklemde middelen

-27.400

Dekking onderhoudskosten uit voorziening onderhoud graven
Inzet kapitaallastenreserves
Netto kosten van de activiteit

-552.900
-40.300
625.600

Perceptiekosten

18.800

Overhead, inclusief omslagrente

265.900

Bespaarde rente voorziening onderhoud graven
Totale kosten

-200.500
709.800

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

709.800

Dekkingspercentage

100%

Marktgelden
Voor het gebruik of genot van een standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van
goederen of voorwerpen, op het krachtens de ‘Marktverordening van de gemeente Ridderkerk’
aangewezen marktterrein, wordt onder de naam van “marktgeld” een recht geheven. De markt is
voorzien van elektra-aansluitingen. Voor het gebruik van deze voorziening zijn er afzonderlijke
tarieven in de verordening opgenomen. De tarieven van de marktgelden zijn kostendekkend.
De uit de marktgelden te dekken totale kosten bedragen:
Marktgelden
Omschrijving

2019

Kosten van de activiteit vanuit onze organisatie

12.000

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente
Netto kosten van de activiteit

11.000
23.000

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

12.200

Overhead, inclusief omslagrente
Totale kosten

9.500
44.700

Opbrengst marktgelden

43.000

Dekkingspercentage

96%

Leges Publieksdiensten en omgevingsvergunning
Onder de naam leges worden rechten geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal
tarieven van leges is wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten,
aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het
overige geldt ook hier dat de tarieven van de leges maximaal kostendekkend mogen zijn.
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De kosten en opbrengsten van leges burgerzaken zien er als volgt uit:
Leges Burgerzaken
Omschrijving

2019

Kosten van de activiteit vanuit onze organisatie

268.000

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente
Netto kosten van de activiteit

82.200
350.200

Overhead, inclusief omslagrente

211.700

Afdracht Rijksleges
Totale kosten

216.900
778.800

Opbrengst leges publiekszaken

605.000

Dekkingspercentage

78%

De kosten van en opbrengsten leges gemeentelijke vergunningen en APV zien er als volgt uit:
Leges Omgevings- en APV-vergunning
Omschrijving

2019

Kosten van de activiteit vanuit onze organisatie

628.400

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente
Netto kosten van de activiteit

32.100
660.500

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

90.500

Overhead, inclusief omslagrente

496.400

BTW
Totale kosten

13.800
1.261.200

Opbrengst leges omgevingsvergunning

949.100

Dekkingspercentage

75%

Kwijtscheldingsbeleid
De zogenoemde belastingplichtige minima die niet, of slechts met veel moeite, de gemeentelijke
belasting kunnen betalen, kunnen onder wettelijk vastgestelde voorwaarden in aanmerking komen
voor gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde gemeentelijke belasting. Hiervoor kan worden
gekozen voor automatische kwijtschelding en hoeft men niet steeds jaarlijks opnieuw een
kwijtscheldingsverzoek in te dienen. De toetsing wordt uitgevoerd door de Stichting
Inlichtingenbureau. De aanvrager zal bij de eerste initiële aanvraag moeten aangeven of hij/zij
akkoord gaat met de geautomatiseerde toets en wij toestemming moeten geven om hun persoonlijke
gegevens door te geven aan het Inlichtingenbureau voor deze vorm van toetsing.
De kwijtschelding heeft betrekking op de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing gebruikersdeel. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden gedeeltelijk
kwijtgescholden. Dit bestaand beleid is gebaseerd op het feit dat in de uitkeringen een bedrag is
opgenomen om een gedeelte van deze belastingen te kunnen betalen. Het niet kwijt te schelden deel
van de aanslag heet het zogenoemde drempelbedrag. De drempelbedragen worden ten opzichte van
2018 gecorrigeerd met het percentage van de tariefontwikkeling voor 2019.
De kosten voor de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid worden doorberekend in de tarieven van
de verschillende heffingen.
In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor kwijtschelding:
Kwijtschelding lokale heffing
Onroerende zaakbelastingen
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing

Rekening
2017
1.200
46.000
123.600
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Begroting
2018
2019
2.500
2.600
48.000
49.800
130.000
134.800
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Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk
Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten
vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de
lokale lastendruk. Hierna worden de woonlasten voor burgers (woningen) en het bedrijfsleven (nietwoningen/bedrijven) inzichtelijk gemaakt.
Lastendruk burgers (woningen)
Omschrijving

2017

2018

2019

Afwijking *
Absoluut

+ = stijging en - = daling van lasten

In %

A: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning
77,04

76,80

78,36

1,56

2,0%

Afval

187,20

184,92

189,12

4,20

2,3%

Totaal*

264,24

261,72

267,48

5,76

2,2%

77,04

76,80

78,36

1,56

2,0%

Afval

187,20

256,80

262,80

6,00

2,3%

Totaal*

264,24

333,60

341,16

7,56

2,3%

Rioolgebruik

B: Meerpersoonshuishouden met een huurwoning
Rioolgebruik

C: Eénpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 188.000
78,36
Rioolgebruik
77,04
76,80
1,56
2,0%
Afval

187,20

184,92

189,12

4,20

2,3%

OZB-eigendom **

241,61

239,01

234,81

-4,20

-1,8%

77,04

76,80

78,36

1,56

2,0%

582,89

577,53

580,65

3,12

0,5%

Riooleigendom
Totaal*

D: Meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 188.000
78,36
Rioolgebruik
77,04
76,80
1,56
2,0%
Afval

260,04

256,80

262,80

6,00

2,3%

OZB-eigendom **

241,61

239,01

234,81

-4,20

-1,8%

77,04

76,80

78,36

1,56

2,0%

655,73

649,41

654,33

4,92

0,8%

Riooleigendom
Totaal*

* Absoluut en gewogen %
** Op basis van het concepttarief voor 2019, dus exclusief aanpassing van het tarief na uitkomst hertaxatie 2019.

Lastendruk niet-woningen (bedrijven)
Omschrijving

2017

2018

2019

+ = stijging en - = daling van lasten

Afwijking *
Absoluut

E: Niet-woning/bedrijf in eigendom met een WOZ-waarde van € 188.000
78,36
Rioolgebruik
77,04
76,80

In %

1,56

2,0%

474,53

481,19

484,10

2,91

0,6%

77,04

76,80

78,36

1,56

2,0%

628,61

634,79

640,82

6,03

0,9%

F: Niet-woning/bedrijf in gebruik met een WOZ-waarde van € 188.000
78,36
Rioolgebruik
77,04
76,80

OZB-eigendom **
Riooleigendom
Totaal*

1,56

2,0%

OZB-gebruik **

377,40

382,77

382,05

2,25

0,6%

Totaal*

454,44

459,77

463,38

3,81

0,8%

* Absoluut en gewogen %
** Op basis van het concepttarief voor 2018, dus exclusief aanpassing van het tarief na uitkomst hertaxatie 2018.

Om de woonlasten te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde COELO-Atlas 2018
(Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden), waarbij een gemiddelde
WOZ-waarde van € 188.000 geldt.
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Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten
De woonlasten van de omliggende gemeenten voor het belastingjaar 2019 zijn nog niet beschikbaar.
Om de woonlasten te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de woonlasten van deze
gemeenten van 2018 ten opzichte van 2017. Hiermee wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de
woonlasten. Er is hierbij uitgegaan van de woonlasten van een gezin. Daarnaast is een overzicht
gegeven van de geldende tarieven (2018) van gemeentelijke belastingen van deze gemeenten.
Tarieven per gemeente (2018)
Gemeente
Afvalstoffenheffing
Ridderkerk
256,80
Zwijndrecht
346,44
Hendrik-Ido Ambacht
321,36
Barendrecht
302,64
Albrandswaard
236,36

Rioolheffing
153,60
283,08
177,00
177,00
270,48

OZBtarief
0,1285%
0,1279%
0,1292%
0,1181%
0,1400%

Gem.
woningwaarde
188.000
172.000
221.000
247.000
254.000

Woonlasten *
663,00
839,00
798,00
769,00
878,00

Korting

21,50

* Coelo-Atlas 2018

Ontwikkeling woonlasten 2017 - 2018
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Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Aanleiding en achtergrond
De gemeente voert actief beleid op risicobeheersing. Gekeken wordt naar de maatregelen die worden
getroffen om de risico’s af te dekken. Voor de risico’s waarvoor geen maatregelen getroffen kunnen
worden, bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur zou zijn, wordt ingeschat welke buffer
noodzakelijk is. Dit is het weerstandsvermogen. Door een scherp inzicht in de actuele risico's wordt de
organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de
risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen, of ontstaan door externe invloeden, in verhouding
staan tot de vermogenspositie van de organisatie. In deze paragraaf wordt de huidige
weerstandscapaciteit uiteengezet, vooruitkijkend naar 2019.

Belangrijkste financiële risico’s
Nr.

Risico

Maatregelen

Kansklasse

Financieel
gevolg

Procesmanagement, monitoring,
5
€ 1.396.000
business intelligence,
competentieontwikkeling
Nieuwe wet- en regelgeving op onder andere het gebied van privacy, gegevensbeveiliging, controleerbaarheid
zorgen concern breed voor veel noodzakelijke aanpassingen in beveiliging, ICT en AO/IC. De veranderingen
zorgen voor tijdelijke toename van risico’s.
Risico’s die voortvloeien uit de 3
Procesmanagement, monitoring/
4
€ 2.968.000
2
decentralisaties
benchmarking, business
intelligence,
competentieontwikkeling
Het inregelen van het sociaal domein en het borgen van de gedecentraliseerde taken neemt veel tijd in beslag.
Waar in 2017 nog een afname van dit risico werd verwacht wordt dit risico nog een periode aangehouden.
Risico's niet te dekken binnen
Gecontroleerde projectomgeving
5
€ 820.000
3
grondexploitaties
Aan het in exploitatie brengen van gronden door de gemeente zijn financiële risico’s verbonden. Zowel aan de
kostenkant als aan de opbrengstenkant zijn risicofactoren verbonden waarmee rekening moet worden
gehouden.
Optreden negatief scenario deelneming 2x per jaar grex-analyse,
2
€ 3.000.000
4
GR Nieuw Reijerwaard
gecontroleerde projectomgeving
De meest recente risicoanalyse laat zien dat de kans dat er binnen nu en 5 jaar schade optreedt beperkt is.
Risico invoering wet meldplicht
Proces meldpunt datalekken, inzet
2
€ 2.000.000
5
datalekken, regelgeving AVG
security officer (informatie/data),
inzet gegevens-functionaris.
Invoeren register
gegevensverzamelingen.
Dit betreft Europese wet- en regelgeving toegespitst op accountability ofwel een overheid die aantoonbaar
betrouwbaar is en op juiste wijze met gevoelige gegevens omgaat. Hierop geldt een streng sanctiebeleid.
De gebundelde inkomensvoorziening
Beperkte invloed,
3
€ 500.000
6
uitkeringen (BUIG) is niet toereikend.
procesmanagement,
monitoring/benchmarking, business
intelligence, vangnetregeling
Waar er in voorgaande jaren sprake was van overschotten lijkt er sprake van een trendbreuk ten aanzien van de
lasten in de uitvoering van BUIG. Dit risico blijft in de huidige situatie bestaan. Het aantal uitkeringsgerechtigden
neemt toe. Er bestaat een vangnetuitkering voor overschrijding (>5%) van het toegekende budget. Gebruik
maken van deze regeling dwingt wel tot het nemen van extra maatregelen.
Budgetrisico's in open eind regelingen
Beperkte invloed,
5
€ 250.000
7
procesmanagement,
monitoring/benchmarking, business
intelligence
Door toename van het aantal aanvragen om bijdragen of vergoedingen op grond van regelingen met een
zogenaamd open einde, kan de gemeente behoorlijke financiële risico’s lopen. Dit risico wordt nog eens
versterkt wanneer de vergoeding van het rijk achterblijft bij de werkelijk gemaakte kosten.

1
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Risico's taakuitvoering organisatie
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Vervolg
Nr. Risico

Maatregelen

Kansklasse

Financieel
gevolg

Beperkte invloed,
3
€ 450.000
procesmanagement,
monitoring/benchmarking, business
intelligence
Ontwikkelingen over 2018 laten een trendbreuk zien in de vorm van een stevige toename in WMO begeleiding.
Het aantal cliënten stijgt, Het zorggebruik per cliënt stijgt (vooral bij de gespecialiseerde individuele begeleiding).
De verzilveringsgraad (mate waarin cliënten daadwerkelijk de hoeveelheid zorg gebruiken die geïndiceerd is)
stijgt.
Risico’s op door gemeente
Ontwikkeling competentie
3
€ 400.000
9
gesubsidieerde instellingen
accountmanagement, bestuurlijk
toezicht
We houden rekening met een risico dat er tekorten kunnen ontstaan bij gesubsidieerde instellingen.
Arbeidsongeschiktheid van collegelid
Geaccepteerd risico
1
€ 1.287.000
10
en/of -leden.
Het is een bewuste afweging om dit risico op te nemen in plaats van kostbare verzekeringen af te sluiten.

8

Overschrijding van budget(ten) WMO

Bedragen zijn afgerond op € 1.000

Risico daalt in de top 10 en/of neemt af
Risico stijgt in de top 10 en/of neemt toe
Risico blijft gelijk in de top 10
Het bovenstaande overzicht toont risico’s die incidenteel schade op kunnen leveren met daarbij het
maximale financiële gevolg. De onderstaande tabel geeft aan hoe groot de kans is in lengte van tijd.
Bijgevoegde tabel geeft aan hoe de spreiding in tijd is terug te vertalen.
Kwantiteit Referentiebeelden
10%
30%
50%
70%
90%

Kans- Toelichting kansklasse
klasse
0 of 1 keer per 10 jaar
1
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het
onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
1 keer per 5-10 jaar
2
Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk
is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
1 keer per 2-5 jaar
3
Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar
wel maar ook niet kunnen voordoen.
1 keer per 1-2 jaar
4
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
1 keer per jaar of >
5
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

Risicokaart
Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een
risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De getallen
in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de
risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de
continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om
aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te
voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Er wordt een onderscheid gemaakt
in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn
getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen.
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Geld

Bruto

x > €500.000

1

2

€250.000 < x < €500.000

1

1

2

2

5

€100.000 < x < €250.000
€25.000 < x < €100.000

2

10%

30%

Geld

1
1

1

50%

70%

90%

1

2

1

1

Netto
1

2

€250.000 < x < €500.000

1

1

2

3

3

€100.000 < x < €250.000
2

3

x < €25.000
Kans

1

1

x > €500.000

€25.000 < x < €100.000

2

3

x < €25.000
Kans

1

10%

30%

1

2

1

50%

70%

90%

Weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt
toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 15.669.000) ongewenst is. De risico's
zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.
Totaal grote risico’s
Overige risico’s
Totaal alle risico’s

€ 13.071.000
€ 2.598.000
€ 15.669.000

Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
Percentage
Bedrag
5%
€ 2.866.700
25%
€ 3.801.900
50%
€ 4.898.900
75%
€ 5.973.400
90%
€ 7.054.800
95%
€ 7.711.700
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt
met een bedrag van € 7.054.800 (benodigde weerstandscapaciteit).
De beschikbare weerstandscapaciteit van ons bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Weerstand
Algemene reserve
Totale weerstandscapaciteit

Startcapaciteit
€ 28.199.200
€ 28.199.200

Bijboekingen

Afboekingen
€ 1.399.900
€ 1.399.900

Huidige
capaciteit
€ 26.799.300
€ 26.799.300

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan
worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het
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weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare
weerstandscapaciteit
Benodigde
weerstandcapaciteit

=

€ 26.799.300
€ 7.054.800

= 3,80

Onderstaande normtabel toont de waardering van de berekende ratio. De ratio valt in klasse A. Dit
duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.
Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F

Ratio
>2,0
1,4-2,0
1,0-1,4
0,8-1,0
0,6-0,8
<0,6

Betekenis
uitstekend
ruim voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
ruim onvoldoende

Kengetallen
In dit onderdeel wordt aan de hand van kengetallen duiding gegeven aan onze financiële positie. Per
kengetal geven wij de trend weer en de betekenis ervan voor onze financiële positie.
Aan de kengetallen zijn de signaleringswaarden uit de landelijke richtlijnen van 2016 gekoppeld.
De kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht.
Het reëel en structureel sluitend zijn van de begroting blijft het bepalende criterium.
Jaarrekening
2017

Begroting*
2018

Begroting 2019

Netto schuldquote

49%

26%

44%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte geldleningen

47%

26%

44%

Solvabiliteitsrisico

40%

40%

38%

-0,5%

0,59%

-0,19%

Grondexploitatie

32%

-0,99%

0%

Belastingcapaciteit

91%

90%

92%

Kengetallen:

Structurele exploitatieruimte

* Primitieve begroting 2018

De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in drie categorieën. Deze categorieën sluiten aan bij de
landelijk vastgestelde signaleringswaarden (2016). Categorie A is het minst risicovol, categorie C het
meest.
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Landelijke signaleringswaarden

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Netto schuldquote

<90%

90-130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

Structurele exploitatieruimte

>0%

0%

<0%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

Belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%

Toelichting op de beoordeling
De normeringen bij deze kengetallen geven een grove indicatie van de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën. De kengetallen samen geven een algemeen beeld over de financiële gezondheid.
Op basis van de beoordeling en de goede reservepositie van de gemeente Ridderkerk kunnen we
stellen dat Ridderkerk er gemiddeld met een goede voldoende uitkomt. Op basis van de kengetallen
kent de gemeente een lage tot gemiddelde risicoscore op de toegepaste signaleringswaarden.
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte
van de opbrengsten. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken. De schuldquote laat blijft ruim binnen categorie A.
Onderstaande grafiek illustreert de ontwikkeling.
100%
80%

Schuldquote: gerealiseerd
2014-2017

60%

Schuldquote: begroot 20192022
Schuldquote: signaalgrens

40%
20%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ten opzichte van de begroting 2018 is de dalende trend afgezwakt door de toegenomen
investeringen. De “dip” in 2018 wordt veroorzaakt door winstnemingen uit de grondexploitaties
waarmee in de begroting 2018 geen rekening was gehouden. De effecten daarvan zijn wel verwerkt in
de meerjarige balans 2019 – 2022.
De solvabiliteitsratio geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd. De
ratio is afgelopen jaren stabiel gebleven in categorie B.
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Onderstaande grafiek illustreert de ontwikkeling van dit kengetal.
45%

Solvabiliteit: gerealiseerd 2014 2017
Solvabiliteit: begroot 2019-2022

40%
35%
30%

Solvabiliteit: kritische grens

25%
20%
15%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
De solvabiliteit laat een stabiele ontwikkeling zien. De lichte verbetering kan verklaard worden door
onder andere de inkomsten uit grondexploitaties en de extra inkomsten uit de algemene uitkering
waardoor geen nieuwe langlopende leningen afgesloten hoeven te worden.
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen of de structurele ruimte
voldoende is om structurele lasten te dragen. De marge tussen categorie A en C is klein. De
meerjarige ontwikkeling laat een flinke verbetering zien. Dit wordt vooral bewerkstelligd door de
hogere uitkering uit gemeentefonds. Het collegeprogramma, het sociaal domein en de uitvoering van
het Interbestuurlijk Programma moeten nog uit het begrotingsoverschot worden bekostigd.
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale
(geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond, kosten minus de opbrengsten in de
grondexploitaties, is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het
kengetal grondexploitatie valt in categorie A.
40%
30%

Grondpositie: kritische grens

20%

Grondpositie: gerealiseerd 20142017

10%

Grondpositie: nog terug te
verdienen

0%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Grondpositie: signaalwaarde

-10%
-20%
In de periode 2014-2017 ligt het kengetal boven de signaalgrens, maar nog buiten de gevarenzone
(> 35%). Volgens het Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) ontvangen we uit de
grondexploitaties vanaf 2017 meer inkomsten waardoor de terug te verdienen investering afnemen.
Deze dalende trend wordt nog eens versterkt door fors hogere inkomsten als gevolg van de stijgende
uitkering uit het Gemeentefonds.
De benutte belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het
landelijke gemiddelde. De belastingdruk ligt onder het landelijke gemiddelde en dat is een positief
gegeven. Het kengetal valt in 2019 in categorie A. Dit betekent dat wij, in uiterste geval van financiële
krapte, de mogelijkheid hebben om de belasting te laten stijgen.
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100,0%

70,0%
2014

2015

2016

2017

2018

Woonlasten landelijk
gemiddelde

2019

92,1%

92,1%

92,1%
92,1%

91,1%

90,0%

80,0%

81,6%

89,9%

94,0%

90,0%

2020

2021

Gemiddelde woonlasten
gemeente Ridderkerk

2022

Conclusie over huidig risicoprofiel
In de voorgaande onderdelen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel van de gemeente en het
benodigde weerstandsvermogen en zijn de financiële kengetallen uitgelicht. Gesteld kan worden dat
we er financieel goed voor staan.
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Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte en
gemeentelijke gebouwen. Deze openbare ruimte bestaat uit kapitaalgoederen. Dit zijn wegen,
openbare verlichting, riolering, civiele kunstwerken, water, groen en gebouwen. Kapitaalgoederen
hebben onderhoud nodig, zodat wij een veilig gebruik kunnen waarborgen. Zowel meerjarig groot
onderhoud als klein onderhoud. De kosten daarvan en de planning zijn vastgelegd in beheerplannen.
Onze uitgangspunten daarbij zijn: het actuele beleidskader, het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten, de nota Reserves en Voorzieningen 2016 en de Financiële Verordening
(inclusief afschrijvingstabel). In het kader van het financieel toezicht hecht ook de provincie grote
waarde aan actuele beheerplannen. De beheerplannen laten zien of de budgetten de komende
jaren voldoende zijn om aan de vastgestelde beleidskaders te voldoen.
In onderstaande tabel zijn de beschikbare beheerplannen weergegeven, evenals het
gemeentelijk beleid dat daaraan ten grondslag ligt.
Beheerplannen

Vastgesteld

Looptijd
t/m

Herziening in

Reserve Gemeentelijk beleid

Openbare verlichting

2013

2018

2018

Ja

Civiele Kunstwerken

2013

2018

2018

Nee

Groen en Recreatie
gebieden

2013

2018

2018

Nee

Speelterreinen

2013

2018

2018

Ja

Wegen

2013

2018

2018

Ja

Riolering

2012

2017

2018

Ja

Waterhuishouding

2017

2021

2018

Ja

Haven

2013

2018

2018

Ja

Meerjarenonder2018
houdsplannen
gebouwen en
sportaccommodaties
(MJOP’s)

2021

2021

Ja
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Beleidsplan openbare verlichting 2012 – 2021
Handboek Openbare Ruimte (2015)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer
(2013)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer
(2013)
Groene kaart (eind 2018 vastgesteld)
Bomen en zonnepanelen (2016)
Handboek Openbare Ruimte (2015)
Convenant bij vriendelijk handelen
(2015)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer
(2013) Bomenplan (2012)
Visie Reijerpark (2012)
Rapport Groen voor Lucht (2012)
Nota onkruidbestrijding op verharding
(1999) Groen, chemie en Alternatieven
(1985)
Groene schoolpleinen (2016)
Evaluatie uitvoeringplan spelen
(2016) Handboek Openbare Ruimte
(2015)
Het Reijerpark sport en bewegen in het groen
(2014)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer
(2013) Natuurlijk spelen Ridderkerk (2012)
Openstellen schoolpleinen (2012)
Beleidsuitgangspunten Speelbeleid
(2009) Uitvoeringsplan
Speelruimtebeleid (2009)
Handboek Openbare Ruimte (2015)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer
(2013)
Aansluitvoorwaarden
riolering (2006)
Handboek Openbare Ruimte (2015)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer
(2013)
Havenverordening (2007)
Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (2016)
Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs
(2015)
Kadernota Bewegend Verbinden (februari 2015)
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De genoemde cijfers in deze paragraaf bevatten niet alleen het onderhoud/beheer, maar zijn
inclusief kapitaallasten.

Openbare verlichting
Kerncijfers
Het areaal van 7.925 lichtmasten en 8.200 armaturen verschilt in leeftijd en uitvoering. Qua
materiaal komen met name aluminium masten voor, van oudsher ook masten van staal.
Beheer
In Ridderkerk zijn, naast de gemeente, ook andere beheerders verantwoordelijk voor de
openbare ruimte met openbare verlichting. Zoals de wegen met verlichting in eigendom van het
Waterschap Hollandse Delta.
De lichtmasten worden gemiddeld elke vier jaar visueel geïnspecteerd tijdens de lampvervanging.
Stabiliteits-/sterktemetingen van lichtmasten vinden plaats wanneer lichtmasten 40 jaar oud zijn.
Onveilige situaties, vaak gemeld door burgers en bedrijven, worden altijd direct opgelost. Armaturen
hebben een gemiddelde levensverwachting van 25 jaar. Om de installatie heel, veilig en
energiezuinig te houden is er een reserve Openbare verlichting, waarmee schommelingen in
uitgaven worden gecompenseerd.
Vooruitblik 2019
Met ingang van 1 januari 2019 is het onderhoud van de openbare verlichting opnieuw aanbesteed. De
e
verwachting is dat de bestekprijzen stijgen met 30% à 40%. In de 1 Tussenrapportage 2019 zullen
eventuele prijsstijgingen verwerkt worden.
Budget 2019
Openbare verlichting
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Investeringen
Saldo van storting en onttrekking reserve
Totaal openbare verlichting
Stand reserve per 1 januari 2019
Storting
Onttrekking
Stand reserve per 31 december 2019

begroot
100.200
231.900
284.000
-68.500
547.600
889.200
163.400
-231.900
820.700

Civiele kunstwerken
Kerncijfers
Wij beheren 280 civiele kunstwerken. Daarvan worden er 58 beheerd bij andere beheerproducten
(haven, recreatiegebieden, begraafplaats, spelen en wegen).
De onderverdeling van de overige 222 civiele kunstwerken is:
 84 vaste bruggen/viaducten
 2 tunnels
 39 keermuren
 31 dammen/duikers
 4 geluidwerende constructies
 45 dijktrappen
 17 overige kunstwerken
Beheer
Wij werken met een veiligheidsurgentie en een economische urgentie. Deze bepalen we per
kunstwerk en per situatie. Zo stellen we de urgentie van uitvoering vast. Blijkt dat de middelen
niet toereikend zijn om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, dan is bijstelling van de
begroting nodig. Onveilige situaties lossen we altijd direct op.
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Vooruitblik 2019
In 2019 staan de volgende onderdelen gepland:
 het vervangen/ aanpassen van keermuren aan de Rijksstraatweg;
 het ophogen van de geluidswal Zand en Drievliet;
 het vervangen van de damwand Benedenrijweg;
 het vernieuwen van de dam aan de Bilderdijklaan.
Budget 2019
Civiele kunstwerken
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Investeringen
Totaal civiele kunstwerken

begroot
159.000
50.000
107.900
316.900

Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden
Kerncijfers
De gemeente beheert ongeveer:
 62 ha plantsoenen
 108 ha gras
 4 ha verhardingen
 16.500 bomen
De gemeente beheert twee recreatiegebieden, namelijk de Gorzen/Ridderhaven en het Reijerpark.
De Grienden zijn in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. De Donckse Velden, het Oosterpark en
de Wevershoek zijn in beheer bij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Het Donckse Bos valt
onder de Stichting Het Huys ten Donck. Voor het Waalbos is een beheerovereenkomst afgesloten
met Staatsbosbeheer. De surfbocht bij het Waalbos is in beheer van het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde (NRIJ). Er vindt nog overleg plaats over de toekomst van het NRIJ.
Beheer
Bij de evaluatie van het Beleidskader Duurzaam Beheer in 2013 is besloten dat centrumgebieden op
B-niveau worden onderhouden in plaats van op A-niveau. Woongebieden en recreatiegebieden
worden ook op B-niveau onderhouden, bedrijventerreinen op C-niveau.
Vooruitblik 2019
De onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte staat onder druk. Naast klimatologische
veranderingen is de werkdruk bij aannemers hoog. Personeelskrapte veroorzaakt regelmatig dat het
afgesproken onderhoudsniveau niet wordt gehaald met als resultaat een verslechterd beeld van de
openbare ruimte en ontevreden inwoners.
In deze situatie kan extra budget ingezet worden om het onderhoudsniveau te verhogen, maar gezien
de mogelijkheden van de aannemers is dit geen garantie dat het zichtbaar verbeterd.
In 2019 zal de nadruk komen te liggen op het onderzoek naar een goede balans tussen het gewenste
onderhoudsniveau en het daarvoor benodigde budget.
Voor het gewenste onderhoudsniveau wordt gekeken naar de uitvoeringsmethode (beeldkwaliteit of
uitvoeren op basis van frequentie of locaties omvormen zodat minder intensief onderhoud nodig is),
de extra inzet op daadwerkelijk beeldbepalende aspecten van het onderhoud van de openbare ruimte,
de mogelijke inzet van inwoners en de scheiding tussen werk door de eigen dienst en uitbesteed
werk.
De klimaatverandering zal ook invloed hebben op het inrichten, beheren en onderhouden van het
openbaar groen. Aandacht moet er onder andere zijn voor bij-vriendelijke bermen, de actie
Steenbreek en groen(blauw) schoolpleinen.
Budget 2019
Openbaar groen
Onderhoud, incl. groot onderhoud
Investeringen
Totaal openbare groen
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begroot
1.382.100
54.100
1.436.200
85

Speelterreinen
Kerncijfers
De gemeente telt 175 speelterreinen en vier locaties op schoolpleinen:
 94 bloklocaties (0-6 jaar)
 39 blok-/buurtlocaties (0-12 jaar)
 28 buurtlocaties (6-12 jaar)
 9 wijklocaties (0-100 jaar), waaronder de wijksportlocaties Bolnes en Slikkerveer
 5 overige locaties: Kinderboerderij, Ridderhaven, Jeu de Boulesbaan, St. Jorisstraat en
uitkijktorens
 4 opengestelde schoolpleinen vanuit het speelbeleid: de Piramide (Groen schoolplein),
de Reijer, de Bongerd en de Wingerd
Daarnaast heeft de gemeente bijgedragen aan de volgende scholen om het schoolplein te vergroenen
en open te stellen voor de omgeving:
 Klimop, Dr. Schaepmanschool, Piramide Rijsoord
Beheer
Op basis van vier inspecties per jaar voeren we klein en groot onderhoud uit. ‘Schoon, heel en
veilig’ is daarbij ons uitgangspunt. Na gemiddeld twintig jaar wordt een speelterrein vervangen. De
leeftijdsopbouw van de doelgroep in de wijk bepaalt mede de wijze van vervangen.
Bij de reconstructie van speelterreinen wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor
kinderen met een beperking. In dit kader en ook vanuit hygiënisch oogpunt zal, binnen de
budgettaire mogelijkheden, gestreefd worden naar kunstgrasondergronden.
Vooruitblik 2019
In 2019 zijn naast standaard onderhoud en incidentele vervangingen van speeltoestellen de volgende
reconstructies gepland:
 Cronjéplein
 Erasmuspark
 Lohmanpark
Bij de volgende scholen is het vergroenen van het schoolplein in de planning voor schooljaar 20182019.
 De Noord
 Fontein/Bosweide
Budget 2019
Speelvoorzieningen
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Investeringen
Saldo van storting en onttrekking reserve
Totaal speelvoorziening

begroot
329.700
30.000
183.400
43.800
586.900

Stand reserve per 1 januari 2019
Storting
Onttrekking
Stand reserve per 31 december 2019

122.300
73.800
-30.000
166.100

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)
Kerncijfers
De lengte van het wegennet in beheer bedraagt ongeveer 171 km met een oppervlakte van 2.150.000
m2. Hiervan bestaat ongeveer 80% (ofwel 1.692.810 m2) uit elementenverharding en ongeveer 20%
(ofwel 457.190 m2) uit asfaltverharding.
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Beheer
Naast landelijk geldende uitgangspunten voor onderhoud aan wegen is rekening gehouden met
de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Met ingang van 2011 is het onderhoudsniveau van de
verhardingen van woonstraten verlaagd van ‘basis’ naar ‘minimaal’. Tevens is het
onderhoudsniveau van de verhardingen winkelcentra verlaagd van ‘exclusief’ naar ‘standaard’.
Het uitvoeringsprogramma is aangepast aan het beschikbare budget voor Groot Onderhoud en
Rehabilitaties. Voor de periode 2014-2018 is het uitvoeringsprogramma bepaald. Dit gebeurt op basis
van de inspectie, onderzoeken, levensduur, uitstraling (kwaliteitsniveau) en binnenstedelijke
ontwikkelingen.
Bij asfaltwerken dient vertraging van het noodzakelijk onderhoud voorkomen te worden in verband
met kapitaalvernietiging. Stellen wij het onderhoud aan het asfalt te lang uit? Dan zijn zwaardere of
duurdere maatregelen nodig. Elementenverharding kent geen kapitaalvernietiging. Bij uitstel loopt
enkel de beeldkwaliteit terug.
Naast groot onderhoud vindt er klein onderhoud plaats. Waar groot onderhoud gericht is op het in
goede staat brengen, is klein onderhoud gericht op het in goede staat houden, bijvoorbeeld
plaatselijk herstel van verzakte bestrating. Binnen het dagelijks onderhoud worden de gevaarlijke
situaties direct verholpen. Waar de veiligheid in het geding is, wordt dus direct onderhoud gepleegd.
Dit kan bijvoorbeeld een spoelgat in de weg of losse tegels door boomwortels zijn.
Vooruitblik 2019
Groot onderhoud bestaat uit het opnieuw bestraten van de verharding met oud materiaal of het
vervangen of repareren van een asfaltdeklaag.
Op de volgende wegen is groot onderhoud voorzien:
 Vlietlaan (Donkerslootweg-Molenvliet) (deklaag)
 G. Alewijnstraat – Linnenstraat (herinrichting)
 Rijksstraatweg (Waaldijk tot Noldijk) (deklaag)
 IJsselstraat, Botlekstraat (garagepleinen)
 Erasmuslaan (versmallingen)
 Vlasstraat en Pruimendijk tot bebouwde komgrens
 Rijksstraatweg (Brug Waal en Geerlaan) reconstructie
Budget 2019
Wegen
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Investeringen
Saldo van storting en onttrekking reserve
Totaal wegen
Stand reserve per 1 januari 2019
Storting
Onttrekking
Stand reserve per 31 december 2019

begroot
869.200
1.191.100
2.641.500
-274.400
4.427.400
5.970.300
916.700
-1.191.100
5.695.900

Riolering
Kerncijfers
 120 km gemengde riolering
 69 km regenwaterriolering
 61 km vuilwaterriolering
 18 km drukriolering
 26 km persleiding
 21.951 rioolaansluitingen
 15.803 trottoir- en straatkolken
 13 eindgemalen
 34 tussengemalen
 114 drukgemalen
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 2 tunnelgemalen
 7 bergbezinksystemen en 9 leidingen
 2 bergingsriolen
Beheer
Volgens de Wet gemeentelijke watertaken heeft de gemeente de zorg voor de afvoer van overtollig
grond- en hemelwater (loketfunctie). Dit is uitgewerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
(GRP), dat in 2017 door de Raad is vastgesteld. De kosten worden gedekt binnen de rioolheffing. Ook
wordt een financiële reserve opgebouwd voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De kosten zijn
opgedeeld in twee stromen:
1. het beheer- en onderhoud, exploitatiekosten, en
2. vervangingsinvesteringen, die betrekking hebben op alle onderdelen van de (afval)waterketen.
Vooruitblik 2019
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart om de riolering in de Klaas Katerstaat te vervangen. Dit is een
onderdeel van de verbinding van het industrieterrein Kerkepolder met de bergbezinkleidingen in het
plantsoen aan de Jonkheer Van Karnebeekweg.
Ook wordt er een hemelwaterriool aangelegd in de Jonkheer De Savornin Lohmanstraat. Deze dient
als afvoerleiding naar het Lohmanpark voor het herontwikkelingsgebied in het centrum wat uitgevoerd
wordt in samenwerking met Woonvisie. Daar wordt de riolering namelijk omgebouwd naar een
gescheiden stelsel. Voor beide projecten geldt dat de (weers)omstandigheden moeten meewerken,
om de uitvoering eind 2018 te starten.
Door klimaatverandering zijn we genoodzaakt gebieden door te lichten. Tijdens de planperiode van
het GRP worden rioolstelsels in bebouwd gebied doorgerekend (stresstest). Bij aandachtsgebieden
worden maatregelen voorgesteld.
Budget 2019
Riolering
Onderhoud, incl. groot onderhoud
Investeringen
Totaal riolering

begroot
3.543.700
420.400
3.964.100

Waterhuishouding
Kerncijfers
 27,6 hectare oppervlaktewater
 26,3 km beschoeiing
 45,7 km natuurvriendelijke en onbeschoeide oevers
Beheer
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van hoofdwatergangen en andere
belangrijke wateren binnen de gemeente. Daarnaast heeft het waterschap onder andere de taak
om te controleren of het onderhoud door de gemeente en derden naar behoren wordt
uitgevoerd. Ook het beleid van het waterschap is sterk richtinggevend voor het waterbeheer van
de gemeente. De doelstellingen en maatregelen voor de komende jaren is door het waterschap
vastgelegd in hun beheerprogramma 2016-2021.
Wij hebben ook watergangen in beheer, welke periodiek door het waterschap worden
gecontroleerd, op waterkwantiteit. Zo mogen er bijvoorbeeld niet teveel bagger of waterplanten
aanwezig zijn in het water. Op basis van metingen van de baggeraanwas op de waterbodem
bepalen we welke gemeentelijke watergangen worden gebaggerd. Het waterschap baggert haar
eigen watergangen. Is de aanliggende grond van de gemeente, dan zijn wij verplicht deze
bagger te ontvangen. De gemeente betaalt dan ook voor het transporteren en afvoer ervan.
Beschoeiingen worden op basis van inspecties vervangen. Daarbij is veiligheid vaak
doorslaggevend.
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Vooruitblik 2019
In 2019 is het baggeren van de watergangen in de wijk Drievliet gepland.
Vervanging van beschoeiing zal incidenteel plaatsvinden.
Budget 2019
Waterhuishouding
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Saldo van storting en onttrekking reserve
Totaal waterhuishouding
Stand reserve per 1 januari 2019
Storting
Onttrekking
Stand reserve per 31 december 2019

begroot
186.500
164.700
-4.100
347.100
179.400
160.600
-164.700
175.300

Afvalinzameling
Kerncijfers
Aantal ondergrondse containers: 267 (per 1 januari 2017)
Beheer
In de huidige situatie is het onderhoud, de reiniging en de garantie van de ondergrondse
containers geborgd in een onderhoudsovereenkomst van de gemeente met de leverancier. Het
betreft in totaal 267 containers voor restafval, papier en glas. De ondergrondse container is
onderdeel van de openbare ruimte (onroerende goederen) en komt als investering ten laste van de
gemeente. De NV BAR Afvalbeheer faciliteert de gemeente in de aanschaf, plaatsing en het
onderhoud van de ondergrondse containers.

Haven
Kerncijfers
De haven van Ridderkerk, langs De Noord, bestaat uit het waterdeel, kaden, steigers en terrein.
Met uitzondering van de locatie bij de passantensteiger, is het haventerrein volledig verhuurd.
Beheer
Binnen het Groot Onderhoud (reserve) wordt gerekend met het eens in de acht jaar baggeren van
de haven.
Voor het vervangen van de constructies is het uitgangspunt dat dit pas op zeer lange termijn
(> 30 jaar) aan de orde is. Daarom worden er nu geen middelen voor gereserveerd.
Vooruitblik 2019
De haven van Ridderkerk wordt gebruikt voor zowel bedrijfsmatige als recreatieve activiteiten. Deze
twee totaal van elkaar verschillende activiteiten gaan soms niet goed samen. Daarom is er een
langetermijnvisie nodig voor het gebruik van de haven.
Er is een onderzoek gestart naar het nautisch beheer en het beheer door de bedrijfsmatige gebruikers
van de haven, inclusief de financiële consequenties.
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Budget 2019
Haven
Klein onderhoud
Saldo van storting en onttrekking reserve
Totaal haven

begroot
29.400
32.700
62.100

Stand reserve per 1 januari 2019
Storting
Onttrekking
Stand reserve per 31 december 2019

50.000
32.700
0
82.700

Gebouwen
In 2018 zijn de MJOP’s voor alle accommodaties vastgesteld en zijn hiervoor de benodigde financiële
reserves op orde gebracht. Het onderhoud wordt conform MJOP uitgevoerd.
Gemeentelijke Gebouwen
Kerncijfers
De gemeente heeft 66 accommodaties in eigendom. Dit zijn:
 het gemeentehuis en de voormalige gemeentewerf
 onderwijsgebouwen
 binnensportaccommodaties (gymzalen/sporthallen)
 peuterspeelzaal en kinderdagverblijven
 wijkcentrum
 verenigingsgebouwen
 een rouwcentrum
 bedrijfsruimten
 enkele woningen
Beheer en beleid
In april 2016 is het uitvoeringsprogramma van het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (IAP)
vastgesteld. Hierin wordt richting gegeven aan de toekomst van verschillende gemeentelijke
gebouwen. Voor een groot aantal gemeentelijke gebouwen (waarvoor in het kader van het IAP geen
ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld) is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In
het MJOP zijn de kwaliteitscriteria voor de gebouwen die van strategisch belang zijn vastgesteld. De
algemene conditie van onze gebouwen is tussen 5 (matig) tot 3 (voldoende). Op basis van het beleid
passen wij duurzaam beheer toe en voldoen we aan de Arbo- en veiligheidsvoorschriften.
Onderwijs gebouwen
Jaarlijks stelt de gemeente een jaarprogramma vast op basis van aanvragen door schoolbesturen. In
dit jaarprogramma zijn alle uitbreidingen en nieuwbouw van schoolgebouwen opgenomen, inclusief
de financiële consequenties daarvan. De aanvragen voor het jaarprogramma worden getoetst aan
Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs (2015). Het beleidskader voor de middellange
termijn is geëvalueerd in het Integraal Accommodatieplan.
Sport- en Welzijnsaccommodaties
Voor een groot aantal gemeentelijke gebouwen (waarvoor in het kader van het IAP geen
ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld) is een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld.
Rouwcentrum
Bij de begraafplaats Vredehof bevindt zich een rouwcentrum voor rouwbezoeken en
uitvaartplechtigheden. Het rouwcentrum wordt gebruikt voor diensten voorafgaande aan een
begrafenis op Vredehof en Rusthof, maar ook als wordt gekozen voor crematie of elders begraven
is de aula geschikt voor een plechtigheid vooraf.
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Vooruitblik 2019
In 2018 is het aanpassen van het rouwcentrum aanbesteed. In 2019 wordt de verbouwing uitgevoerd.
Diverse knelpunten ten aanzien van het gebruik (onder andere het aantal toiletten, de ruimte in de
aula) zijn hiermee opgelost.
Budget 2019
Gemeentelijke gebouwen
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Saldo van storting en onttrekking reserve
Totaal gemeentelijke gebouwen
Stand reserve per 1 januari 2019
Storting
Onttrekking
Stand reserve per 31 december 2019
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begroot
2.754.300
692.200
-233.700
3.212.800
2.262.000
443.600
-677.300
2.028.300
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Paragraaf 4. Financiering
Doel
In deze paragraaf beschrijven we de plannen en acties op het gebied van liquiditeitsbeheer, de
financiële posities en de hieraan verbonden risico’s voor de jaren 2019 tot en met 2022. Naast enkele
onderwerpen die verplicht onderdeel uitmaken van deze paragraaf, gaan we ook in op een aantal
ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie.

Inleiding
De kaders voor de uitvoering van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de financiële verordening
en uitgewerkt in het treasurystatuut. Hierbij is de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO)
van toepassing. Deze wet stelt de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting van de
treasuryfunctie bij decentrale overheden. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het beheersen van
risico’s.
In 2017 zijn de financiële verordening en het treasurystatuut herzien en vastgesteld. Hierna zijn er
geen wijzigingen geweest in wet- en regelgeving of in het gemeentelijk beleid. Aanpassing van de
financiële verordening of het treasurystatuut is daarom op dit moment niet aan de orde.

Rentevisie en rentebeleid
Rente speelt een belangrijke rol in de begroting. Vooral door de omvang van deze bedragen is het
gewenst dit onderdeel van de begroting voor uw raad inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het om
factoren die invloed op de rente hebben en om inzicht te geven in de keuzemogelijkheden. Dit alles
vatten wij gemakshalve samen onder de term ‘rentebeleid’.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen korte rente en lange rente. We spreken van korte rente bij
termijnen tot maximaal 1 jaar en van lange rente bij termijnen van 1 jaar of langer.
Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico’s die ze voor ons in kunnen
houden. Wij volgen de renteontwikkelingen daarom ook nauwlettend. We maken hiervoor gebruik van
de informatie van een aantal geldverstrekkers, waarbij we op ieder moment van de dag de
ontwikkelingen kunnen volgen en online op de hoogte worden gehouden van belangrijke
veranderingen.
Al een aantal jaren is er sprake van lage rentestanden. Ook het afgelopen jaar is hier geen
verandering in gekomen. Bij de rente voor een kasgeldlening (looptijd < 1 jaar) is al geruime tijd
sprake van een negatieve rente. Hierin valt op dat deze het laatste jaar vrij stabiel is. De rente voor
een kasgeldlening van 1 maand staat bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) al sinds juli 2016
op -/- 0,38%. Komende tijd wordt hierin ook nog weinig verandering verwacht. Wij maken van deze
negatieve rentestand optimaal gebruik door bij liquiditeitstekorten een kasgeldlening af te sluiten en zo
min mogelijk gebruik te maken van de kredietfaciliteit op de rekening courant.
1

Rentevisie BNG .
De verwachting van de BNG is dat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer
ruim zal blijven. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de
officiële tarieven blijven onveranderd. De lange termijn rentetarieven lopen in de komende 12
maanden naar verwachting wat op.
Actueel
3 maanden interbancair
Staat 10 jaar
1

-0,32
0,46

Over een jaar
forward rate
prognose BNG
-0,24
-0,20
0,64
1,10

Gebaseerd op Ec.beeld BNG 2-7-18
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Renterisicobeheer
Algemeen
In dit onderdeel krijgt u inzicht in de renterisico’s van de gemeente. De renterisiconorm heeft
betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd
tot maximaal 1 jaar. Deze twee normen zijn een verplicht onderdeel van deze paragraaf. Het doel van
deze normen is om de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijging te beperken.
Renterisiconorm
De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille
en van de renterisico’s. De renterisiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van het begrotingstotaal
voor herfinanciering en/of renteherziening in aanmerking mag komen.
Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de
looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Wij hebben geen leningen waarin sprake is van
renteherziening.
Het renterisico dat gemeenten in een jaar lopen, is onder andere afhankelijk van nieuw aan te trekken
financiering in de komende jaren. Bij het bepalen van de renterisiconorm is in deze begroting rekening
gehouden met de verwachting dat er in 2019 geen leningen worden aangetrokken. Het onderstaande
overzicht maakt duidelijk dat er voldoende ruimte is binnen de renterisiconorm om ook eventuele extra
investeringen of uitgaven ten behoeve van de grondexploitatie met lang vreemd vermogen te
financieren.
Bedragen x € 1.000

Renterisico op vaste schuld
1. Netto renteherziening op vaste schuld
2. Betaalde aflossingen
3. Renterisico op vaste schuld (1+2)
Renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal 2019
4b. Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
4. Renterisiconorm
Toets Renterisiconorm
5a. Ruimte onder renterisiconorm (4-3)

2019
0
4.305
4.305

2020
0
3.772
3.772

2021
0
3.774
3.774

2022
0
3.775
3.775

126.964
20%
25.393

21.088

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de vlottende schuld weer.
Met de kasgeldlimiet is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar
financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren.
Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet dit gemeld
worden bij de toezichthouder.
Hieronder een prognose van de kasgeldlimiet over 2019. Wanneer er sprake is van een
liquiditeitstekort wordt een afweging gemaakt of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of
langlopende financiering. Dit is onder andere afhankelijk van de rentestand.
Voor kortlopende leningen is nog steeds sprake van gunstige rentetarieven. Wanneer dit ook in 2019
zo blijft, gebruiken we bij een liquiditeitstekort allereerst de ruimte van de kasgeldlimiet.
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e

Overzicht Kasgeldlimiet
1. Totaal vlottende schuld
2. Totaal vlottende middelen
3. Gemiddeld saldo schuld (-) of overschot (+)

1 kwart
3.000
667
2.333

4a. Begrotingstotaal 2019
4b. Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
4. Kasgeldlimiet

126.964
8,5%
10.792

Toets Kasgeldlimiet
5a. Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)

8.459

e

e

Bedragen x € 1.000
e

2 kwart
6.000
500
5.500

3 kwart
5.333
500
4.833

4 kwart
8.000
500
7.500

5.292

5.959

3.292

De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte
Algemeen
De financieringspositie wordt bepaald door diverse factoren, zoals de ontwikkeling van het
investeringsniveau en –tempo, wisselende baten in de grondexploitaties en mutaties in de
geldleningenportefeuille. Met een liquiditeitenplanning brengen we meer structuur aan in de verwachte
inkomsten en uitgaven. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in de financieringsbehoefte.
Verwachte financieringsbehoefte voor de komende jaren
In onderstaand overzicht wordt de financieringsbehoefte weergegeven.
Voor 2019 staan hoge uitgaven voor investeringen gepland. De ontvangsten uit grondexploitaties eind
2018 en in de loop van 2019 lijken voldoende te zijn om deze investeringen te kunnen financieren
zonder daarvoor een nieuwe langlopende lening af te sluiten. Eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten
kunnen worden gefinancierd met kortlopende leningen.
Financiële consequenties van eventuele aanpassingen van de investeringsplanning of de
grondexploitaties en daaruit voortvloeiende wijziging van de financieringsbehoefte worden in de
tussenrapportages verwerkt.
Bedragen x € 1.000

Overzicht Financieringsbehoefte
Boekwaarde kapitaaluitgaven per 1 januari
Vaste activa
Grondbedrijf
Totaal te financieren kapitaalgoederen

2019

2020

2021

2022

99.298
13.499
112.797

119.755
5.798
125.553

116.923
8.555
125.478

113.353
1.803
115.156

Boekwaarde financieringsmiddelen per 1 januari
Geldleningen
Reserves
Voorzieningen
Totaal financieringsmiddelen

49.117
51.360
14.917
115.394

44.812
47.986
13.713
106.511

41.040
46.397
12.661
100.098

37.266
45.683
11.837
94.786

2.597

-19.043

-25.380

-20.369

Financieringsoverschot/-tekort

Leningenportefeuille
Bij een structureel liquiditeitstekort moet de gemeente geld lenen en sluit daarvoor een langlopende
geldlening af. Voor langlopende geldleningen hanteren wij de marktrente en berekenen jaarlijks de
gemiddelde rente over de langlopende leningen.
In onderstaand overzicht staan de opgenomen langlopende leningen. Hierbij is rekening gehouden
met de verwachtte financieringsbehoefte voor 2019. De gemiddelde rente van deze leningen per 1
januari 2019 is 3,071%.
Bedragen x € 1.000

Overzicht Langlopende leningen
Stand leningen
Nieuwe lening
Reguliere aflossingen
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1-1-2018
51.926
1.478
4.287

1-1-2019
49.117
0
4.305

1-1-2020
44.812
0
3.772

1-1-2021
41.040
0
3.774

1-1-2022
37.266
0
3.775
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EMU-saldo
Hieronder wordt een beeld geschetst van het verwachte verloop van ons EMU-saldo over de periode
van 2018 tot en met 2022. De gemeentelijke systematiek van nu investeren en afschrijven over een
reeks van jaren, strookt niet met de manier waarop het EMU-saldo wordt berekend. Investeringen in
een jaar worden direct ten laste gebracht van het EMU-saldo. Hierdoor ontstaat een negatief effect op
het EMU saldo. Dit effect heeft geen gevolgen.
Bedragen x € 1.000

Omschrijving
Exploitatiesaldo vóór storting in c.q. onttrekking aan
reserves
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van
de exploitatie
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
balans wordt geactiveerd
Lasten op balanspost Voorzieningen
Grondexploitaties
Berekend EMU-saldo

2018
1.755

2019
-1.661

2020
-3.289

5.316
920

5.035
1.082

5.235
1.314

--11.800

-26.527

-2.229

-2.124

-2.134

-2.138

-5.934

-24.204

-1.106

Uitzettingen
Wanneer er sprake is van een overliquiditeit zijn de mogelijkheden om dit tijdelijk renderend weg te
zetten op een deposito beperkt. Dit als gevolg van de wet op het verplicht schatkistbankieren. Bij de
schatkist kunnen overtollige middelen eventueel tijdelijk op deposito worden weggezet. Hier krijgen we
een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op
de markt aangaat. Op dit moment is deze rente 0%, bij overliquiditeit wordt er daarom geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om dit op deposito zetten.
Bij overliquiditeit kan dit conform het treasurystatuut ook gebruikt worden om tijdelijke
liquiditeitstekorten binnen onze organisatie op te vangen door het verstrekken van een onderlinge
kasgeldlening tegen marktconforme rente. Zolang er sprake is van een negatieve rente op
kasgeldleningen worden er geen onderlinge leningen afgesloten.
Verstrekte leningen
In 2014 is een lening verstrekt aan onze organisatie voor de financiering van de materiële vaste activa
die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, welke zijn overgedragen van de gemeente aan onze
organisatie. In onderstaand overzicht wordt het verloop van deze lening weergegeven.
Bedragen x € 1.000

Naam geldnemer
BAR-organisatie
Totaal verstrekte gelden

%
n.v.t.

Saldo 1-1-2019
189
189

Mutaties 2019
-112
-112

Saldo 31-12-2019
77
77

Renteomslag
In deze paragraaf geven we u inzicht in de rentelasten en het renteresultaat.
Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt
toegerekend aan de programma’s. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van
verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd.
Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model
gebruik. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de
wijze van rentetoerekening.
Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% (positief of negatief) mag
afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor 2019 uit
op een renteomslag percentage van 1,48%
In 2018 is de omslagrente éénmalig aangepast van 1,40% naar 1,20%. Om onnodige fluctuaties in de
rente te voorkomen zal ook in 2019 weer gerekend worden met een omslagpercentage van 1,40 %.
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Hiermee blijven we binnen de door de BBV gestelde bandbreedtegrens van plus of min 0,5%.
Hierdoor ontstaat er wel een nadelig renteresultaat op het taakveld treasury omdat er minder rente
wordt toegerekend aan de overige taakvelden dan de werkelijk geraamde rentelasten.
Schema rentetoerekening
Externe rentelasten financiering
Externe rentebaten financiering
Saldo rentelasten en rentebaten
Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitaties
Rente over het eigen vermogen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
Renteresultaat op het taakveld Treasury
Toe te rekenen rente
Boekwaarde per 1-1-2019
Gemiddelde rente

+/+
-/-/+/+
-/-

1.508.400
8.000
1.500.400
229.000
200.500
1.471.900
1.390.200
81.700
1.471.900
99.297.600
1.48%

Garantstelling
In het verleden zijn regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de
financiële risico’s die de gemeente hierbij loopt, wordt terughoudend omgegaan met het honoreren
van deze aanvragen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende
zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. Per 1 januari 2018 was het totaal van de
directe garantstellingen € 58,7 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een achtervangfunctie
via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was € 138,2 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij
deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandvermogen.

Relatiebeheer
Met onze huisbankier, vindt periodiek overleg plaats, waarbij eventuele nieuwe ontwikkelingen worden
besproken.
Verschillende banken en financiële instellingen geven regelmatig adviezen over het vastzetten van
gelden en het beheer van de leningenportefeuille. In 2019 wordt opnieuw regelmatig gebruik gemaakt
van de verschillende adviserende instanties om optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare
financiële instrumenten.
In het treasurystatuut staat de administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening
uitvoerig beschreven. Handhaving hiervan en optimalisatie blijft onder de aandacht.
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Paragraaf 5. Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een
toelichting op de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de begroting 2019 van de GR BAR-organisatie.
De bijdrage aan onze organisatie voor de bedrijfsvoering ziet er, als gevolg van de begroting 2019 van
de GR BAR-organisatie, als volgt uit:

Bijdrage GR BAR

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

€ 27.695.700

€ 26.294.000

€ 26.293.900

€ 26.293.900

e

e

Deze bedragen zijn exclusief mutaties uit de 1 en 2 Tussenrapportage 2018.
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Paragraaf 6. Verbonden partijen
Inleiding
In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens
wordt per verbonden partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij
gerangschikt naar de soorten:
 gemeenschappelijke regelingen;
 vennootschappen en coöperaties;
 stichtingen en verenigingen;
 overige verbonden partijen.
Inhoudelijke beleidsontwikkelingen zijn opgenomen in de programma’s van deze begroting.

Visie verbonden partijen
De gemeente Ridderkerk heeft een nota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020.
De nota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot
doel heeft de democratische legitimatie te versterken en een methodiek te ontwikkelen waarmee de
bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. Als de uitvoering van een
publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat directe sturing door
de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk wordt aangestuurd. De invloed
van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet zich richt op de voorkant
van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te
optimaliseren is hiervoor in de nota een methodiek opgenomen. Deze methodiek die kan worden
ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling,
een governance-scan, bepalen van een sturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Wijzigingen
In de begroting voor 2019 is de gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk groen niet
meer opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. De gemeenschappelijke regeling is opgeheven
per 1 januari 2018 en in 2018 financieel afgehandeld. Voor de begroting 2019 is opgenomen de
stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Wij nemen hier financieel aan deel middels een
bijdrage en is bestuurlijk vertegenwoordigd middels deelname aan de Raad voor Publiek Belang. Dit is
het hoogste gezagsorgaan binnen de stichting.
Veiligheidsregio Rotterdam
Vestigingsplaats Rotterdam
Gemeenschappelijke regeling
Rijnmond (VRR)
Deelnemende partijen
15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR
Stemverhouding
5%
Openbaar belang
(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire
samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s heeft als
doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige
hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang
Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Bij het nemen van besluiten door het
algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit,
met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven
50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een
maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen
Bijdrage blijft vrij stabiel. Mutaties in bijdrage voornamelijk als gevolg van indexatie en DVO+ taken. Er
zal een verhoging van de bijdrage per 2020 plaatsvinden als gevolg van het wegvallen van de
inkomsten van het OMS-systeem.
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Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
€ 9.693.000
€ 9.041.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
€ 72.193.000
€ 67.504.000 Bijdrage gemeente 2019
€ 1.968.500
Resultaat 2019
€ - 502.000
Risico’s
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om
juridische gevolgrisico's, zoals claims. Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls
omgevingsveiligheid. Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het
risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer vervalt. Samenvoeging meldkamers per 2021 (LMO).
DCMR milieudienst Rijnmond Vestigingsplaats Schiedam
Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen
15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland
Stemverhouding
1,8%
Openbaar belang
Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken.
De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van
vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet
Milieubeheer en ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.
Bestuurlijk belang
De wethouder Milieu is lid van het algemeen bestuur en oefent in die functie invloed uit op de
besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
DCMR werkt aan circulariteit van de economie en aan transitie naar een duurzame
energievoorziening, en legt in een steeds verder digitaliserende wereld een solide basis voor een
werkwijze zoals met de Omgevingswet beoogt.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
€ 5.754.000
€ 3.453.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
€ 11.100.000
€ 11.000.000 Bijdrage gemeente 2019
€ 805.800
Resultaat 2019
€ -2.301.000
Risico’s
De gemelde kostenstijgingen en de keuzes hierover in de individuele gemeenteraden versus de
beleidsdoelen.
Natuur- en recreatieschap
Vestigingsplaats Schiedam
Gemeenschappelijke regeling
IJsselmonde (NRIJ)
Deelnemende partijen
Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk,
Rotterdam, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland
Stemverhouding
14%
Openbaar belang
Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van
natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op
IJsselmonde en specifiek voor Ridderkerk (Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek, Waalbocht)
Bestuurlijk belang
De wethouder Beheer openbare ruimte en een raadslid zijn lid van het algemeen bestuur/dagelijks
bestuur. Op deze wijze wordt invloed uitgeoefend op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Financiële positie – Verbonden partij
01-01-2019
31-12-2019
Eigen vermogen
€ 3.212.000
€ 3.248.000
Vreemd vermogen
€ 1.675.000
€ 1.754.000
Resultaat 2019
€0
Risico’s
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Financieel belang – Gemeente
Aandelenkapitaal
Leningen/garantstellingen
Bijdrage gemeente 2019

€ 321.300
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Gemeentelijke
Vestigingsplaats Rotterdam
Gemeenschappelijke regeling
Gezondheidsdienst
Rotterdam-Rijnmond (GGDRR)
Deelnemende partijen
15 gemeenten, regio Rijnmond
Stemverhouding
6,7%
Openbaar belang
Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke
Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale
problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang
De wethouder Volksgezondheid is lid van het algemeen bestuur en oefent op deze wijze invloed uit op
de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Nieuwe kostprijs en inhoud basistakenpakket vastgesteld voor 2019-2022.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
€0
€ 0 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
€0
€ 0 Bijdrage gemeente 2019
€ 295.500
Resultaat 2019
€0
Risico’s
Rotterdam is risicodrager voor de GGD organisatie.
Jeugdhulp Rijnmond
Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam
Gemeenschappelijke regeling
Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den
IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel,
Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
3%

Stemverhouding
Openbaar belang
De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale
ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van
de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Doel:
 Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 24/7 crisisopvang;
 Het realiseren van schaalvoordelen;
 Het delen van kennis en expertise.
Bestuurlijk belang
De wethouder Jeugd is lid van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur en oefent op die
wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
In 2018 gaan we werken met een nieuw inkoop- en hulpverleningsmodel. Het gaat om een
resultaatgerichte bekostiging waarbij de hulpverlening wordt opgebouwd via resultaatgebieden en
ondersteuningselementen.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
Bijdrage gemeente 2019
€ 5.855.200
Resultaat 2019
€0
Risico’s
Geen risico's. Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend.
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Nieuw Reijerwaard (GRNR)
Vestigingsplaats Ridderkerk
Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen
Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam
Stemverhouding
33,3%
Openbaar belang
De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw
Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke
Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot
bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in
Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Ridderkerk en
Barendrecht wijzen, uit hun midden en uit wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden
aan. De raad van Rotterdam wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het
voorzitterschap rouleert jaarlijks. Op deze wijze oefenen zij invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Verkoop en uitgifte bedrijventerrein, bouw-/woonrijp maken, civieltechnische werkzaamheden. Meer
verkopen ten opzichte van voorgaande jaren.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
€0
€ 0 Leningen/garantstellingen 33% van verlies
Vreemd vermogen
€ 137.671.000
€ 141.949.000 Bijdrage gemeente 2019
€0
Resultaat 2019
€0
Risico’s
Fasering, infrastructuur, kostencontrole.
Metropoolregio Rotterdam
Vestigingsplaats Den Haag
Gemeenschappelijke regeling
Den Haag (MRDH)
Deelnemende partijen
23 gemeenten in Rotterdam Rijnmond en Haaglanden
Stemverhouding
3,47%
Openbaar belang
Verbetering van het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van de regio.
Bestuurlijk belang
De burgemeester is lid van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur. De wethouder Verkeer
is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en de wethouder Economie is lid van de
bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat. In die functies oefenen zij invloed uit op de
besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Evaluatie MRDH, Aanbestedingen Busconcessies, Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
€ 14.654.200
€ 21.899.400 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
€ 1.156.489.600
€ 921.818.300 Bijdrage gemeente 2019
€ 118.200
Resultaat 2019
€ 7.245.100
Risico’s
Overbesteding: investering leidt niet tot de beoogde lange termijnbesparing, verminderde
Rijkssubsidie, tegenvallende exploitatieresultaten, gemeentes die uitstappen, geen resultaten boeken
voor economie vanwege achterblijvend resultaat lobby/investeringsagenda
BAR-organisatie
Vestigingsplaats Ridderkerk
Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding
33,3%
Openbaar belang
Doel van de regeling is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de drie
gemeenten autonoom kunnen blijven opereren waarbij de drie belangrijkste doelstellingen zijn:
1. Excellente dienstverlening
2. Acceptabele kosten
3. Kwalitatief deskundige, robuuste organisatie.
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Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie bestaat uit de colleges van de drie gemeenten
(Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het
algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de
burgemeester, de voorzitter meegerekend. Op deze wijze oefent iedere deelnemende gemeente in
gelijke mate invloed uit op de besluitvorming in de BAR-organisatie.
Actuele ontwikkelingen
Financiële positie – Verbonden partij
01-01-2019
31-12-2019
Eigen vermogen
€0
€0
Vreemd vermogen
€ 8.185.000
€ 8.688.600
Resultaat 2019
€0
Risico’s

Financieel belang – Gemeente
Aandelenkapitaal
Leningen/garantstellingen
Bijdrage gemeente 2019
€ 27.276.200

Eneco Holding N.V.
Vestigingsplaats Rotterdam
Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen
53 gemeenten
Stemverhouding
1,13%
Openbaar belang
Eneco Groep (Energiebedrijf) is een internationaal energieservicebedrijf dat energie en aanvullende
diensten verkoopt met focus op duurzaamheid en innovatie. Onze gemeente neemt deel in het
aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt Eneco voor financiële
opbrengsten (dividend). Wegens de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 zijn de
openbare - en financiële belangen in de Eneco Groep onderwerp van discussie.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder
Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Op 24 oktober 2017 heeft onze gemeente een (voorlopig) principebesluit genomen om de aandelen in
Eneco te behouden. Een belangrijk sluitstuk van het verkoopproces is dat ook onze gemeente nog in
staat zal worden gesteld om de definitieve bieding/ verkoopprijs te beoordelen op basis van de
geformuleerde biedingscriteria. Daarmee is het mogelijk om in laatste instantie definitief te besluiten
om de aandelen wel of niet te verkopen. De voorbereidingen tot deze definitieve beslissing zullen in
2018 en 2019 plaatsvinden.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
€1
Eigen vermogen
p.m.
p.m. Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
p.m.
p.m. Bijdrage gemeente 2019
Resultaat 2019
p.m.
Risico’s
Eneco heeft een hoog risicoprofiel als gevolg van externe marktfactoren en concurrentie.
Stedin Groep
Vestigingsplaats Rotterdam
Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen
53 gemeenten
Stemverhouding
1,13%
Openbaar belang
Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar
voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk
nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend).
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder
Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Per eind 2017 steeg de omzet van Stedin met name door de overname van het Zeeuwse Delta/
DNWG, waaronder netbeheerder Enduris. Via statuten en convenant hebben aandeelhouders (m.n.
via de aandeelhoudersvergadering) meer invloed op de strategie en investeringen van Stedin.
Herijking strategie naar de energietransitie als centraal thema. Focus op toekomstig netbeheer,
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excellente dienstverlening met nadruk op samenwerking, verduurzamen energiesysteem en robuust
en betaalbaar houden.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
€ 1.134.500
Eigen vermogen
p.m.
p.m. Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
p.m.
p.m. Bijdrage gemeente 2019
Resultaat 2019
p.m.
Risico’s
Dalende gereguleerde nettarieven. Stedin heeft laag risicoprofiel als gevolg van gereguleerde markt.
Dalende dividendopbrengst.
N.V. Bank Nederlandse
Vestigingsplaats Den Haag
Naamloze vennootschap
Gemeenten (BNG)
Deelnemende partijen
380 gemeenten
Stemverhouding
0,16%
Openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank
draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de
burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De
klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting,
gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van
de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder
Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Een betrouwbare verwachting van de resultaten is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare
bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te
doen over de verwachte nettowinst.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
€ 225.500
Eigen vermogen
p.m.
p.m. Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
p.m.
p.m. Bijdrage gemeente 2019
Resultaat 2019
p.m.
Risico’s
Onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten (renteschommelingen).
N.V. BAR-Afvalbeheer

Vestigingsplaats
Naamloze vennootschap
Albrandswaard
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
33,3%

Deelnemende partijen
Stemverhouding
Openbaar belang
Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen op een duurzame manier tegen zo laag mogelijke
tarieven.
Bestuurlijk belang
De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het lokale
afvalbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
De colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten zijn aandeelhouder en worden
vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder milieu. Als
aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Financiële positie – Verbonden partij
01-01-2019
31-12-2019
Eigen vermogen
€ 300.00
€ 300.000
Vreemd vermogen
€0
€0
Resultaat 2019
€0
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Financieel belang – Gemeente
Aandelenkapitaal
Leningen/garantstellingen
Bijdrage gemeente 2019

€ 100.000
€ 2.460.800
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Risico’s
Relatief beperkt. Eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente
gebleven. NV vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Oasen N.V.
Vestigingsplaats Gouda
Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen
De gemeenten in het voorzieningsgebied
Stemverhouding
6,28%
Openbaar belang
Oasen draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Oasen maakt drinkwater
voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24 gemeenten waaronder Ridderkerk. Het gaat om totaal
zo’n 45 miljard liter drinkwater. Hiervoor worden 7 zuiveringsstations, 9 pompstations en een
watertoren gebruikt. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat het bedrijf nut heeft
voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder
Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Zorg voor veilig/schoon water.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
€ 21.300
Eigen vermogen
p.m.
p.m. Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
p.m.
p.m. Bijdrage gemeente 2019
Resultaat 2019
p.m.
Risico’s
Tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft
een grote invloed op de tariefstelling. Vervuiling van drinkwater.
Centrum Jeugd & Gezin
Rijnmond (CJG)
Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Stichting

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis,
Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en
Westvoorne.
3,6%

Stemverhouding
Openbaar belang
CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de
jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en
professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang
Actuele ontwikkelingen
De bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma wordt per 1 januari 2019 overgeheveld naar de
gemeenten.
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
€ 1.403.700
€ 1.563.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
€ 6.955.200
€ 5.773.900 Bijdrage gemeente 2019
€ 1.187.200
Resultaat 2019
€ 159.300
Risico’s
Onzekerheid verlening van subsidies/ informatiebeveiliging (risico op datalek)/ onverwachte
kostenstijgingen door overheidsmaatregelen/ arbeidsmarkt professionals/ niet realiseerbare
subsidievereisten/ vaardigheden personeel/ investeringen CJG-locaties/ beschikbaarheid middelen
rijksvaccinatieprogramma
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Landschapstafel IJsselmonde Vestigingsplaats Rotterdam
Bestuursovereenkomst
Deelnemende partijen
Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht.
Stemverhouding
Alleen besluiten op basis van unanimiteit (consensus)
Openbaar belang
1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en
recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden
c.q. te verbeteren;
2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven
aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap,
waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde;
3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het
stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in
overleg met de terreinbeherende instanties.
Bestuurlijk belang
De wethouder Buitenruimte vertegenwoordigt de gemeente in de landschapstafel en oefent op deze
wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Visie- en programma ontwikkeling
Financiële positie – Verbonden partij
Financieel belang – Gemeente
01-01-2019
31-12-2019
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
€ 142.900
€ 82.700 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen
€0
€ 0 Bijdrage gemeente 2019
€ 22.900
Resultaat 2019
€ - 60.200
Risico’s
Negatief oordeel over besteding / vaststelling toegekend gebiedsbudget
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Paragraaf 7. Grondbeleid
Doel
 Algemeen doel: met de informatie uit deze paragraaf kan de gemeenteraad beleidslijnen vast- en
bijstellen. Het is een middel om te sturen.
 Specifiek doel: regie houden op ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente, zowel inhoudelijk als
financieel.
 Achtergrondinformatie: via grondbeleid kunnen we bij het uitvoeren van bepaalde programma’s uit
deze begroting meer bepalen. Bijvoorbeeld over thema’s als groen, water, wonen, werken en
recreëren. Tegelijkertijd kan het grondbeleid zowel tot (extra) baten als tot (extra) lasten leiden.
Deze eventuele baten en lasten, en de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van groot belang
voor de totale financiële positie van de gemeente.

Inleiding
Aan het in exploitatie brengen van gronden door de gemeente zijn financiële risico’s verbonden. Zowel
aan de kostenkant (grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bodemsaneringen en
financieringskosten) als aan de opbrengstenkant (grondverkopen woningbouw en bedrijventerreinen).
Daarmee moeten wij rekening houden bij het in exploitatie brengen van grond.
Niet alleen de gemeente kan grond in exploitatie brengen. Ook marktpartijen kunnen grond in
exploitatie brengen. Bij exploitatie door marktpartijen kan de gemeente alleen de kosten van de
openbare voorzieningen op de exploitant verhalen. Niet alle kosten kunnen dan worden verhaald.
Daardoor ontstaan er dus ook risico’s voor de gemeente bij de exploitatie van grond door
marktpartijen.
In deze paragraaf beschrijven wij een actueel beeld:
 van het te verwachten eindresultaat van de in exploitatie genomen complexen, èn;
 de risico’s die er zijn ten aanzien van het behalen van deze eindresultaten.

Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de
programma’s
Het gemeentelijke grondbeleid is vastgelegd in de door de gemeenteraad op 18 februari 2016
vastgestelde Nota Grondbeleid 2016 – 2019. Ridderkerk voert in sommige gevallen een actief
grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente actief locaties (her)ontwikkelt om zodoende de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling te bewerkstelligen. In situaties waarin de gemeente wil meewerken aan
ontwikkelingen, maar zelf niet beschikt over de grond, sluiten we een overeenkomst ex artikel 6.24
Wet ruimtelijke ordening met derden. Soms in combinatie met een samenwerkingsovereenkomst.
Dit leidt tot:
 een verantwoorde strategie voor aankoop van grond;
 een verantwoord financieel beheer over de grond die de gemeente in bezit heeft;
 een actieve rol in de planontwikkeling in samenwerking met marktpartijen;
 uitgifte van bouwrijp gemaakte grond, meestal door verkoop, incidenteel door erfpacht.
Strategische aankopen
Het kan voorkomen dat bij het aankopen van gronden om strategische redenen snelle actie is
geboden. Dit kan betekenen dat er geen tijd is om het gebruikelijke traject - bestemmingsplan,
exploitatieopzet - met de gemeenteraad te doorlopen. In dat geval is het college gemachtigd de
gronden aan te kopen. Maar wel wordt hier dan eerst overleg over gevoerd met het Presidium.

Financiële risico’s
Op basis van het huidige uitvoeringsstadium zijn de risico’s van de diverse complexen die in
exploitatie zijn genomen hieronder per complex beschreven. Het gaat daarbij niet om het feit of een
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complex al dan niet verlies zal opleveren. Het gaat om de risico’s die er zijn ten aanzien van het
bereiken van het te verwachten eindresultaat.

Prognose en analyse van de grondexploitaties
Algemeen
Een prognose van de uitkomsten van de totale grondexploitatie is hieronder opgenomen. Deze
prognose is geactualiseerd op basis van geactualiseerde parameters voor de grondexploitaties. De
parameters zijn:
 rentepercentage 1,65% per jaar;
 kostenstijgingen 2,5% per jaar;
 opbrengstenstijgingen 0% per jaar.
Daarnaast zijn alle exploitaties herzien in het kader van de Meerjarenprognose Grondexploitaties
2018 (MPG 2018) en zijn alle geactualiseerde grondexploitaties op 5 juli 2018 door de gemeenteraad
vastgesteld.
Prognose van resultaten van in exploitatie genomen complexen.
Grondexploitatie

1. Het Zand

Prognose
afsluitingsjaar
2021

2. Lagendijk (Van
Peltterrein)

2020

3. Cornelisland

2023

Korte toelichting/stand van zaken (onder andere
inzake winstneming of verlies)
Vierde fase is in aanbouw. Vijfde fase is aanbesteed;
start bouw 2019. Zesde fase wordt voorbereid. De
gebiedsontwikkeling Driehoek Het Zand is
aanbesteed. Project is winstgevend. In 2017
tussentijds winst genomen
(€ 656.500).
Er zijn meerdere woningen in aanbouw. In 2019 nog
enkele optieovereenkomsten om te zetten in
koopovereenkomsten. Project is winstgevend. In 2017
tussentijds winst genomen (€ 1.150.800).
Bedrijfsterrein is grotendeels bouw- en woonrijp.
Uitgifte van de gronden is in 2017 op gang gekomen
(verkopen en optieovereenkomsten). In 2019 worden
meerdere grondverkopen verwacht. Project is
winstgevend. In 2017 tussentijds winst genomen (€
2.442.200).

De prognose van de uitkomsten van de totale grondexploitatie bedraagt € 19.613.500 positief. In 2017
is van dit bedrag al € 4.259.500 als tussentijdse winst genomen. Het vanaf 2018 nog te behalen
voordelig resultaat bedraagt daarmee € 15.354.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met te
betalen vennootschapsbelasting. Op basis van de in de MPG 2018 opgenomen prognoses, zou deze
belasting in totaal maximaal € 2.246.000 kunnen bedragen voor de drie bovengenoemde grondexploitaties.
Het Zand
Stand van zaken project
De vierde fase van Het Zand, bestaande uit 23 eengezinswoningen, is in aanbouw. De vijfde fase,
bestaande uit 50 eengezinswoningen, is aanbesteed. De bouw zal begin 2019 starten. De zesde fase
wordt momenteel voorbereid. Het planonderdeel Driehoek Het Zand, bestaande uit 119 woningen,
waarvan 76 appartementen en 43 eengezinswoningen, is aanbesteed en de bouw zal in 2019 starten.
Risico’s
Door grondverkopen neemt de boekwaarde van deze grondexploitatie af. Dit is gunstig voor de
financieringskosten. Het blijft belangrijk het project met enige voortvarendheid voort te zetten, om de
boekwaarde en daarmee de financieringskosten te verlagen. Na de aanbesteding van fase 5 van Het
Zand en van de Driehoek Het Zand, waarbij goede grondprijzen zijn gerealiseerd, zijn de risico’s in
deze grondexploitatie sterk afgenomen. De kosten van bouw- en woonrijp maken zijn goed in beeld.
Deze vormen nog wel een risico, aangezien hier nog sprake is van een aanzienlijk bedrag.
Programmabegroting 2019-2022 gemeente Ridderkerk
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Lagendijk
Stand van zaken project
Begin 2019 zijn naar verwachting 25 van de 27 kavels verkocht. De laatste kavels zullen naar
verwachting in 2019 worden verkocht. Het project kan dan eind 2020 worden afgesloten.
Risico’s
Het gehele terrein is voor een groot deel bouwrijp en woonrijp gemaakt. De boekwaarde is na de
verkoop van diverse kavels al fors gedaald. Er is tussentijds winst genomen. Het is thans zeker dat
het project zal worden afgesloten met een positief resultaat.
Cornelisland
Stand van zaken project
De belangstelling van bedrijven voor Cornelisland is groot en resulteert de laatste jaren ook in
grondverkopen en optiecontracten voor zowel kleine als grote kavels. De gerealiseerde grondprijzen
zijn in overeenstemming met de raming. Het gebied is grotendeels bouw- en woonrijp gemaakt.
Risico’s
Grote delen van Cornelisland zijn al bouw- en woonrijp gemaakt. In de ramingen van de nog te maken
kosten zitten daarom niet veel risico’s meer. Door meerdere grondverkopen in de afgelopen jaren,
waaronder enkele grote kavels, is een hoge opbrengst gerealiseerd. Hierdoor daalt de boekwaarde
van de grondexploitatie aanzienlijk. Dit is gunstig voor de financieringskosten. Ook kan tussentijds
winst worden genomen. Er zijn momenteel weinig risico’s meer verbonden aan deze grondexploitatie.

Onderbouwing winstneming of verlies
Winstneming
Voor het nemen van winst in grondexploitaties zijn voorschriften opgenomen in het Besluit Begroting
en Verantwoording. Deze voorschriften gelden vanaf 1 januari 2017. De gemeente is verplicht
tussentijds winst te nemen op basis van het percentage gerealiseerde kosten en het percentage
gerealiseerde opbrengsten. Als 20% van de geraamde opbrengst is gerealiseerd en 70% van de
geraamde kosten zijn gerealiseerd, dient 14% (20% * 70%) van de geraamde winst genomen te
worden aan het eind van het betreffende jaar. Tussentijdse winstnemingen worden verantwoord in de
jaarrekening. Bij afsluiting van een grondexploitatie vindt de eindafrekening plaats. Dit is meestal aan
het einde van het boekjaar, bij het opstellen van jaarrekening.
Verlies
Als in een grondexploitatie een verlies wordt verwacht, wordt een verliesvoorziening getroffen ter
hoogte van het te verwachten verlies. Het verlies wordt genomen bij afsluiting van een grondexploitatie. Meestal vindt dit plaats aan het einde van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarrekening. De
getroffen verliesvoorziening wordt dan aangewend om het verlies te dekken. Als er sprake is van een
verschil tussen de hoogte van het daadwerkelijke verlies en de hoogte van de verliesvoorziening,
komt het verschil ten gunste of ten laste van het resultaat van de jaarrekening.
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Overzicht van lasten en baten
Nr. Program m a

1 Bestuur en (overheids)participatie Bestaand beleid

L/B

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Lasten -

Begroot
2018 na
w ijz.
-4.621.400

-4.732.400

-4.424.600

-4.427.700

-4.407.700

Baten +

872.600

605.600

536.300

559.400

508.900

-3.748.800

-4.126.800

-3.888.300

-3.868.300

-3.898.800

Lasten -

-3.699.800

-3.136.800

-3.123.900

-3.143.200

-3.123.200

Baten +

1.002.700

1.003.400

1.003.400

1.003.400

1.003.400

-2.697.100

-2.133.400

-2.120.500

-2.139.800

-2.119.800

Lasten -

-7.586.500

-7.403.100

-7.545.800

-7.705.600

-7.553.700

Baten +

453.600

453.500

453.200

452.900

452.500

-7.132.900

-6.949.600

-7.092.600

-7.252.700

-7.101.200

Lasten -

-1.661.100

-1.400.500

-1.509.000

-1.345.100

-1.388.900

Baten +

1.368.400

1.408.300

1.408.500

1.408.600

1.408.600

-292.700

7.800

-100.500

63.500

19.700

-4.136.600

-3.783.800

-3.797.500

-3.709.400

-3.980.800

Saldo program m a - 1 - Bestuur en (overheids)participatie
2 Veiligheid Bestaand beleid

Saldo program m a - 2 - Veiligheid
3 Verkeer, vervoer en w egen Bestaand beleid

Saldo program m a - 3 - Verkeer, vervoer en w egen
4 Economische zaken Bestaand beleid

Saldo program m a - 4 - Econom ische zaken
5 Onderw ijs Bestaand beleid

Lasten Baten +

Saldo program m a - 5 - Onderw ijs
6 Cultuur, sport en groen Bestaand beleid

Lasten Baten +

Saldo program m a - 6 - Cultuur, sport en groen
7 Jeugd Bestaand beleid

Lasten -

Saldo program m a - 7 - Jeugd
Lasten Baten +

Lasten -

Saldo program m a - 9 - Werk
Lasten Baten +
Saldo program m a - 10 - Gezondheid en duurzaam heid
11 Ruimtelijke ontw ikkeling en w onen Bestaand beleid

Lasten Baten +

573.900
-3.406.900

-12.448.900 -11.705.100 -11.828.100 -11.763.400 -12.057.600
1.385.800

1.397.200

1.397.200

1.397.200

1.397.200

-13.564.900 -14.517.600 -14.334.500 -14.238.100 -14.232.600
0

0

0

0

0

-12.439.100 -12.340.400 -12.318.800 -12.366.000 -12.338.700
1.033.300

669.600

667.600

698.600

689.600

-18.044.600 -17.964.600 -17.011.900 -16.834.500 -16.732.400
12.166.200

11.999.200

11.499.200

11.499.200

11.499.200

-5.878.400

-5.965.400

-5.512.700

-5.335.300

-5.233.200

-10.975.200 -11.474.300 -11.176.700 -11.124.300 -11.105.800
10.574.500

11.903.400

11.812.300

11.771.300

-400.700

429.100

635.600

647.000

11.756.200
650.400

-38.979.400 -20.217.000 -11.431.800 -13.401.300

-4.237.900

36.567.200

18.025.600

9.364.500

11.340.100

2.180.700

-2.412.200

-2.191.400

-2.067.300

-2.061.200

-2.057.200

Lasten -

-855.100

-853.000

-822.800

-821.300

-820.500

Baten +

83.900

83.900

83.900

83.900

83.900

-771.200

-769.100

-738.900

-737.400

-736.600

Saldo program m a - 11 - Ruim telijke ontw ikkeling en w onen
12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestaand beleid

573.900
-3.135.500

-11.405.800 -11.670.800 -11.651.200 -11.667.400 -11.649.100

Baten +

10 Gezondheid en duurzaamheid Bestaand beleid

573.900
-3.223.600

-13.564.900 -14.517.600 -14.334.500 -14.238.100 -14.232.600

Saldo program m a - 8 - Welzijn en zorg
9 Werk Bestaand beleid

573.900
-3.209.900

-11.063.100 -10.307.900 -10.430.900 -10.366.200 -10.660.400

Baten +

8 Welzijn en zorg Bestaand beleid

593.700
-3.542.900

Saldo program m a - 12 - Financiering en alg.dekkingsm iddelen
Begrotingsposten buiten de programma 's Bestaand beleid
Overhead

Treasury

Lasten -

-14.106.900 -14.077.300 -13.112.300 -12.676.900 -12.936.800

Baten +

515.900

478.000

425.300

417.500

417.500

Lasten -

194.100

-175.800

-50.100

-283.700

-333.800

Baten +

303.100

293.100

287.200

284.800

273.300

Treasury (Dividenden)

Baten +

1.244.400

1.234.000

1.234.000

1.234.000

1.234.000

Onvoorzien

Lasten -

-60.300

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten -

-512.000

-247.000

-219.000

-188.000

-120.000

OZB w oningen

Baten +

5.305.900

5.341.800

5.597.800

5.597.800

5.597.800

OZB niet-w oningen

Baten +

3.944.500

4.167.900

4.167.900

4.167.900

4.167.900

Parkeerbelasting

Baten +

407.200

407.200

407.200

407.200

407.200

Belastingen overig (precario- en baatbelasting)

Baten +

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Baten +

58.895.200

61.362.100

62.622.800

63.596.100

64.267.100

Saldo begrotingsposten buiten de program m a 's

56.227.100

58.830.000

61.406.800

62.602.700

63.020.200

Saldo - Lasten en baten

-6.683.600

-2.575.000

881.400

2.511.300

2.594.500
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Overzicht van reservemutaties
Nr. Program m a

1 Bestuur en (overheids)participatie

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 1 - Bestuur en (overheids)participatie
2 Veiligheid

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 2 - Veiligheid
3 Verkeer, vervoer en w egen

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 3 - Verkeer, vervoer en w egen
4 Economische zaken

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 4 - Econom ische zaken
5 Onderw ijs

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 5 - Onderw ijs
6 Cultuur, sport en groen

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 6 - Cultuur, sport en groen
7 Jeugd

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 7 - Jeugd
8 Welzijn en zorg

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 8 - Welzijn en zorg
9 Werk

Begroot
2021

Begroot
2022

0

0

0

0

1.647.900

1.220.100

0

0

0

1.581.200

1.220.100

0

0

0

0

0

0

0

0

27.100

0

0

0

0

27.100

0

0

0

0

-1.490.000

-1.318.700

-1.273.400

-1.273.400

-1.273.400

1.932.700

1.704.500

1.719.800

1.776.700

1.571.500

442.700

385.800

446.400

503.300

298.100

-3.119.700

-443.600

-443.600

-443.600

-443.600

3.956.100

683.900

863.900

213.000

814.400

836.400

240.300

420.300

-230.600

370.800

0

0

0

0

0

103.000

33.700

33.700

33.700

33.700

103.000

33.700

33.700

33.700

33.700

-1.795.800

-323.800

-323.800

-323.800

-323.800

2.108.000

644.900

648.200

414.400

551.100

312.200

321.100

324.400

90.600

227.300

0

0

0

0

0

11.200

11.300

11.300

11.200

11.200

11.200

11.300

11.300

11.200

11.200

0

0

0

0

0

150.000

90.000

89.900

71.500

71.500

90.000

89.900

71.500

71.500

0

0

0

0

0

Onttrekkingen +

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stortingen -

-14.100

0

0

0

0

Onttrekkingen +

776.500

127.400

62.400

62.400

62.300

762.400

127.400

62.400

62.400

62.300

Stortingen Onttrekkingen +

Saldo program m a - 11 - Ruim telijke ontw ikkeling en w onen
12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Begroot
2020

150.000

Saldo program m a - 10 - Gezondheid en duurzaam heid
11 Ruimtelijke ontw ikkeling en w onen

Begroot
2019

Stortingen -

Saldo program m a - 9 - Werk
10 Gezondheid en duurzaamheid

Begroot
2018 na
w ijziging
-66.700

Stortingen Onttrekkingen +

0

0

0

0

0

23.800

4.700

12.000

13.900

13.900
13.900

23.800

4.700

12.000

13.900

-2.582.100

0

0

0

0

5.457.000

939.700

189.000

158.000

90.000

Saldo program m a - 12 - Financiering en algem ene dekkingsm iddelen

2.874.900

939.700

189.000

158.000

90.000

Saldo - Reserves

7.124.900

3.374.100

1.589.400

714.000

1.178.800

441.300

799.100

2.470.800

3.225.300

3.773.300

Begrotingssaldi
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Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
Investeringen 2019-2022
Voor de begroting 2019 wordt volgens de nota Activabeleid 2016 een investeringslijst 2019-2022
opgesteld. De onontkoombaarheid van een investering in een bepaald jaar moet worden aangetoond.
De kapitaallasten zijn gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering.
Prijsstijging op uitgaven
De indexering - inflatie komt uit op 2,3% voor het begrotingsjaar 2019. Dit is gebaseerd op de
prognoses van het Centraal Plan Bureau in het jaarlijks Centraal Economisch Plan 2017 uit maart
2018. Voor het meerjarenperspectief (2020-2022) wordt uitgegaan van constante prijzen (geen
indexering).
Indexering tarieven
Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met de inflatie gecorrigeerd.
Algemeen uitkering uit het Gemeentefonds
De algemene uitkering in de begroting 2019 wordt berekend op basis van de meicirculaire 2018.
Gemeenschappelijke regelingen – indexering begroting 2019
Op 9 januari 2018 hebben wij ingestemd met de door de Kring van gemeentesecretarissen
voorgestelde financiële kaders voor de op te stellen begrotingen door gemeenschappelijke regelingen
VRR, OGZ-RR, DCMR en GRJR. Dit houdt een inflatiecorrectie in van 2,6% (inclusief nacalculatie
over de jaren 2015-2017).
Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage. Regio Haaglanden coördineert de indexering van de
inwonersbijdrage aan het programma Economisch Vestigingsklimaat. Deze indexering komt uit op 3,8
% voor loonkosten en 2,2% voor de materiële kosten. De bijdrage per inwoner neemt per saldo toe
met 2,79% van € 2,51 tot € 2,58.
Algemene reserve
In Nota Reserves en Voorzieningen Ridderkerk 2016 - 2019 is als ondergrens van de algemene
reserve € 20 miljoen opgenomen.
Rente
Marktrente financieringstekort
De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 28 maart
2017 van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing: 1,5%.
Rente grondexploitaties
In de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) van maart 2018 zijn de laatste voorschriften uit
BBV toegepast. Op basis van berekening in jaarrekening 2017 is in het MPG 2018 1,65% rente
toegerekend aan de grondbedrijfcomplexen.
Dividend
Voor de ramingen van dividend wordt uitgegaan van het gemiddelde van dividendopbrengsten van de
voorgaande 3 jaar.
Gevolgen van een eventuele verkoop van de aandelen Eneco zijn niet in de begroting verwerkt.
Financieel toezichtkader van de provincie
In de begrotingscirculaire in 2019 hebben Gedeputeerde Staten de volgende uitgangspunten
aangegeven waar de begroting 2019 aan moet voldoen om voor repressief toezicht in aanmerking te
komen.
1. De begroting 2019 moet structureel en reëel in evenwicht zijn of de meerjarenraming moet
aannemelijk maken dat dit evenwicht in 2022 uiterlijk tot stand wordt gebracht.
2. De vastgestelde jaarrekening 2017 en de begroting 2019 moeten respectievelijk uiterlijk vóór 15
juli en vóór 15 november aan Gedeputeerde Staten te zijn toegezonden.
Naast deze uitgangspunten geldt ook dat de jaarrekening 2017 structureel en reëel in evenwicht moet
zijn. Als dit niet het geval is, zal het structureel tekort worden betrokken bij het onderzoek van de
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begroting 2019. Dat betekent dat in de jaarrekening inzicht moet worden gegeven in het structurele en
incidentele aandeel van het rekeningresultaat.
Met het ‘structureel en reëel evenwicht’ in bovenstaande punten wordt bedoeld dat in de begroting de
structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Reëel houdt in dat sprake is van volledige,
realistisch en haalbare ramingen.
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Samenvatting en analyse op hoofdlijnen
e

Onderstaande tabel bevat een opsomming van de financiële mutaties in de begroting sinds de 1
tussenrapportage 2018. Deze mutaties zijn verwerkt in deze begroting. Na de tabel wordt een analyse
gegeven van de mutaties.
Omschrijving
Begrotingssaldo t/m 1e tussenrapportage volgens Kadernota 2019
1 Indexering begroting 2019
2 Indexering BAR-organisatie
3 Doorontwikkeling van het bureau Bestuursondersteuning
4 Formatiebesparing a.g.v. verwachte daling aantal klantencontacten
balie
5 Intensiveren BOA capaciteit ingevolge het afvalbeleidsplan
6 Verantwoording uren ten laste van investeringen
7 Invulling van stelpost door het toerekenen van uren aan investeringen.
8
9
10
11
12
13

Wijziging ramingen als gevolg van actualisatie BBV
Inzet in wijkteams
PGB Jeugd met een beperking
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura GRJR
Voorzieningen Wmo/ gehandicapten
Uitvoering van het amendement Onze maatschappij, ons domein;
fundament voor transformatie!
(incl. verrekening met de algemene reserve)

14 Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
15 Wmo begeleiding en overige in natura
16 Wet BUIG
17 Ridderkerkpas
Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden
18 Dividend BNG
19 Deelnemingen Nutsvoorzieningen
20 Vennootschapsbelasting
21 Algemene uitkering gemeentefonds
22 Toerekenen rente overig, rente kortlopende leningen
23 Sporthal P.C. Hooftstraat
24 Inzameling huishoudelijk afval
25 Vennootschapsbelasting grondexploitaties
26 Bestemmingsreserve Vpb grondexploitaties
27 Milieubeheer, Verhoging budget DCMR voor asbesttoezicht (Kadernota
2019)
28
29
30
31
32

Extra groen ingevolge het actieplan Luchtkwaliteit
Bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond (V.R.R.)
Bijdrage CJG Rijnmond 2019
Stijging personeelskosten
Opbrengsten en afdrachten reisdocumenten

33 Hogere opbrengsten OZB
34 Kapitaallastenmutaties als gevolg van mutaties in investeringen
35 Gevolgen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP) en
actualisatie BBV.
36 Bijdrage NV BAR-Afvalbeheer en opbrengst afvalstoffenheffing

2019
404.000
-828.300
-73.800

2020
1.868.600
-829.400
-73.800

2021
1.582.200
-808.300
-73.800

2022
1.914.000
-825.900
-73.800

-141.000
83.300

-141.000
100.700

-141.000
100.700

-141.000
100.700

-75.000
75.000
289.000

165.400

145.200

145.200

-143.100
583.300
-53.000
-150.000
-1.113.600
200.000

-143.100
608.200

-143.100
535.700

-150.000
-1.113.600
200.000

-150.000
-1.113.600
200.000

-79.000

-102.000

-104.000

-236.000
29.800
62.500
-50.000
172.800
3.554.000
-924.000
126.500

-236.000
29.800
62.500
-50.000
172.800
4.218.000
-838.000
89.900

-236.000
29.800
62.500
-50.000
172.800
4.808.000
-842.000
-36.600

-28.000
-40.000
-189.000
189.000
-52.000

-28.000
-40.000
-158.000
158.000
-52.000

-28.000
-40.000
-90.000
90.000
-52.000

25.000
-50.000
-27.300
-49.300
-165.600
-267.300
146.800
220.300
-15.400
-95.000

25.000
-50.000
-95.300
-49.300
-175.100
-336.500
174.900
220.300
-136.700
-198.200

25.000
-50.000
-132.700
-49.300
-147.200
-313.500
160.000
220.300
229.600
-301.600

25.000
-50.000
-97.800
-49.300
-109.400
-364.000
177.700
220.300
-37.100
-310.400

242.800

273.500

269.000

265.000

-132.500
2.470.800

-117.800
3.225.300

-29.400
3.773.300

-143.100
562.700
-53.000
-150.000
-1.113.600
200.000
-200.000
-265.700
465.700
100.000
-85.000
500.000
-500.000
-236.000
29.800
62.500
-50.000
172.800
2.906.000
-907.000
236.100
-175.000
175.000
-28.000
-40.000
-217.000
217.000
-52.000

37 Verlaging afvalstoffenheffing 2019

-175.700

Overige kleine mutaties
Voorlopige saldi concept begroting

-135.600
799.100

3.
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Doorontwikkeling van het bureau Bestuursondersteuning.
Kosten van doorontwikkeling van het bureau met als doel het dienstbaar zijn aan een
zelfstandige en autonome gemeente en het bevorderen van de externe en interne
herkenbaarheid van het gemeentebestuur.
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4.

5.

6/7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Formatiebesparing als gevolg van verwachte daling aantal klantencontacten balie.
Vanaf 2019 is sprake van een verwachte daling van het aantal klantcontacten voor
reisdocumenten aan de balie. Dit gaat gepaard met een formatiebesparing van € 207.000 in 2019
en vanaf 2020 structureel € 250.000 voor onze organisatie, die via de reguliere verdeelsleutel
terugkomt bij de gemeenten.
Intensiveren BOA capaciteit ingevolge het afvalbeleidsplan.
Onderdeel van het afvalbeleidsplan is het intensiveren van de BOA-capaciteit. Hiervoor zijn aan
de NV BAR-Afvalbeheer middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering vindt plaats door onze
organisatie. De bijdrage aan onze organisatie wordt bijgeraamd. De bijdrage aan de NV BARafvalbeheer wordt hiertegenover afgeraamd.
Verantwoording uren ten laste van investeringen.
Ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording is het vanaf 2017 verplicht om
personeelskosten van eigen personeel voor projectbegeleiding bij investeringsprojecten ten laste
van de diverse investeringen te brengen. Dit geeft dekking voor de bijdrage aan onze organisatie
die nog niet is geraamd. Hiertegenover was een stelpost geraamd die hiermee komt te vervallen.
Wijziging ramingen als gevolg van actualisatie BBV.
In 2018 zijn de budgetten van het domein Beheer & Onderhoud geactualiseerd. De actualisatie is
noodzakelijk vanwege aangescherpte wet- en regelgeving (BBV-wijziging) ten aanzien van het
activeren van planmatig onderhoud én vanwege de onder- en overschrijdingen die bij de
jaarrekening 2017 werden geconstateerd. Door het activeren van een aanzienlijk deel van het
planmatig onderhoud van de openbare ruimte en het herschikken van de budgetten ontstaat
gezamenlijk een voordeel. Hiertegenover staan wel jaarlijkse investeringen waarvan de lasten in
de vorm van kapitaallasten geleidelijk (cumulatief) terugkomen.
Inzet in wijkteams.
De kosten per fte zijn gestegen vanwege de CAO stijgingen in 2018. Tevens heeft de gemeente
een verantwoordelijkheid ten aanzien van deskundigheidsbevordering. Tot 2018 was geen apart
budget beschikbaar gesteld inzake de bekostiging van trainingen. Het budget is ontoereikend
gebleken om beide te kunnen bekostigen.
PGB Jeugd met een beperking.
De eerste prognoses op basis van de toewijzingen van 2018 laten een tekort zien op het budget
voor PGB jeugd. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat het aantal afgegeven PGB’s is
toegenomen.
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura GRJR.
De hoogte van de inleg bij de GRJR voor 2019 is ontvangen. Deze is gebaseerd op de voorlopige
productiecijfers 2017. Dit heeft tot gevolg dat er € 1.113.600 dient te worden bijgeraamd.
Voorzieningen Wmo/gehandicapten.
We zien een trend van onderbenutting van vervoers- en rolstoelvoorzieningen Wmo.
Uitvoering van het amendement Onze maatschappij, ons domein; fundament voor transformatie!.
Dit betreft het terugdraaien van de dekking voor de incidentele impuls voor het domein
Maatschappij.
De uitgavenbudgetten voor Wmo huishoudelijke verzorging ZIN en sociale werkvoorziening
worden opgehoogd. Hiertegenover wordt, ter dekking van het tekort wat hierdoor ontstaat, de
algemene reserve aangewend.
Met de verwerking van het amendement inzake Onze maatschappij, ons domein; fundament voor
transformatie! is het budget voor huishoudelijke verzorging ZIN voor 2019 weer opgehoogd.
Daarnaast zijn er vanuit de meicirculaire van de algemene uitkering middelen aan het budget
toegevoegd. Hierdoor ontstaat een overschot. Echter in september zal er besluitvorming
plaatsvinden over de tariefsverhoging van de huishoudelijke hulp ten gevolge van de invoering
van de nieuwe loonschalen per 1 april en de nieuwe CAO die ingaat op 1 september. Door deze
verhoging zal er naar verwachting een overschot overblijven van € 100.000. Het budget voor
2019 wordt hiermee afgeraamd.
Wmo begeleiding en overige in natura.
Bijgeraamd wordt naar het uitgavenniveau van 2017. Bij begeleiding is een stijging te zien op
meerdere vlakken:
a. Het aantal cliënten stijgt. Dit komt door de toenemende complexe maatschappij waardoor
meerdere mensen een vorm van ondersteuning nodig hebben en doordat inwoners in
Ridderkerk geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de begeleiding;
b. Het zorggebruik per cliënt stijgt (met name bij de gespecialiseerde individuele begeleiding), de
complexiteit per cliënt neemt toe mede door het langer thuis blijven wonen, toename van
dementerende ouderen en toename van de complexiteit van de maatschappij; en
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
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c. De verzilveringsgraad (mate waarin cliënten daadwerkelijk de hoeveelheid zorg gebruiken die
geïndiceerd is) stijgt. Dit komt mede doordat aanbieders hun administratie beter op orde
hebben en de daadwerkelijke zorgbehoefte groter is geworden.
Wet BUIG.
Volgens huidige berekeningen verwachten we in 2019 per saldo geen tekort. Zowel de lasten als
de baten nemen met € 500.000 toe.
We verwachten een verhoging van de Rijksbijdrage als gevolg van de systematiek van het
verdeelmodel (het budget dat we in 2019 krijgen, is gebaseerd op het aantal klanten in 2017).
Ook verwachten we dat het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 2018 afneemt. Dit
komt vooral door de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van de
Participatiewet (raadsbesluit d.d. 19-06-2018). Doordat we uitkeringsgerechtigden intensiever en
effectiever kunnen begeleiden, verwachten we dat uitkeringsgerechtigden hun arbeidspotentieel
en kansen op de arbeidsmarkt beter kunnen benutten.
Ridderkerkpas/ Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden.
Binnen het minimabeleid verwachten we voor € 236.000 hogere uitgaven, die veroorzaakt
worden door de Ridderkerkpas. De Ridderkerkpas is een succesvol onderdeel van het
armoedebeleid en heeft volgens de armoedemonitor 2017 een bereik van 77%.
Het product ‘gratis vervoer AOW gerechtigde minima’ laat een onderbesteding zien die wordt
gebruikt als dekking voor het tekort op de Ridderkerkpas.
Dividend BNG.
De nettowinst van de BNG steeg met 6,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Gunstige
rentetarieven voor nieuwe financieringen en positieve beursontwikkelingen hebben de bank goed
gedaan. Structureel stellen we de raming vanaf 2019 met € 62.500 positief bij op basis van de
gemiddelde werkelijke dividendopbrengst van de afgelopen 3 jaar.
Deelnemingen Nutsvoorzieningen.
Eneco kende een groei van de nettowinst van 23% ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt
veroorzaakt door nieuwe zon- en windparken, bedrijfsovernames Eni (België) en IT-bedrijf
LichtBlick (Duitsland), kostenbesparingen en lagere centrale kosten wegens splitsing. Stedin had
echter een lager dividend door éénmalige kosten van de splitsing, verkoop City Tec en hogere
precariolasten. Stedin verwacht een herstel van het dividend. Structureel stellen we de raming
vanaf 2019 met € 50.000 nadelig bij op basis van de gemiddelde werkelijke dividendopbrengsten
van de afgelopen 3 jaar van Eneco en Stedin samen.
Vennootschapsbelasting.
De Vpb-last voor de exploitatie (exclusief het grondbedrijf) is naar verwachting structureel lager
dan geraamd. Vanwege risico 's en onzekerheden wordt de raad voorgesteld om de raming naar
beneden bij te stellen tot € 30.000.
Algemene uitkering gemeentefonds.
Mutatie algemene uitkering en opgenomen taakmutaties in het sociaal domein ingevolge de
algemene uitkering cf. de Raadsinformatiebrief d.d. 5 juli 2018.
Toerekenen rente overig, rente kortlopende leningen.
Het nieuwe MPG 2018 (MeerjarenPrognose Grondexploitaties) levert de eerste jaren voordeel op
vanwege de negatieve boekwaarden en de daarmee gepaard gaande negatieve
rentedoorberekening.
Sporthal P.C. Hooftstraat.
De sloop van gymzaal PC Hooftstraat is uitgesteld naar 2019. Dit vanwege vertragingen bij de
bouw van de zoutloods. De voor 2018 geraamde sloopkosten ad. € 175.000 dienen dan ook een
jaar te worden doorgeschoven naar 2019. Hierdoor schuift ook de onttrekking aan de reserve IAP
door (houdt verband met raadsbesluit 1275091 d.d. 14-12-2017).
Inzameling huishoudelijk afval.
Onderdeel van het afvalbeleidsplan was het tegen betaling ophalen van grof huishoudelijk afval.
De maatregel was voorgesteld om de hoeveelheid afval terug te dringen, waardoor de
operationele kosten zouden dalen. Hiermee was in de ramingen rekening gehouden. Nu de raad
heeft besloten de inzameling van het grof huishoudelijk afval gratis aan de inwoners van de
gemeente Ridderkerk aan te bieden, vervalt het verwachte voordeel op de operationele kosten.
De structureel geraamde inkomsten van het tegen betaling ophalen komen hiermee te vervallen.
Vennootschapsbelasting grondexploitaties.
Raming van verwachte Vpb-lasten uit grondexploitaties.
De lasten worden gedekt door onttrekking aan de bestemmingsreserve Vpb grondexploitaties.
Milieubeheer, Verhoging budget DCMR voor asbesttoezicht.
De wettelijke eis om het asbesttoezicht neer te leggen bij een omgevingsdienst (DCMR) is
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bedoeld om het toezicht te intensiveren. Er wordt zogenaamd ketentoezicht toegepast. Dat
betekent dat het asbest wordt gevolgd van sloop tot stort. Het budget voor het Werkplan
Ridderkerk wordt per 2019 structureel opgehoogd met € 52.000, € 25.000 van deze kosten kan
worden gecompenseerd door het detacheren van de asbestdeskundige binnen onze organisatie
bij de DCMR. Dit geeft een voordeel ten aanzien van de bijdrage aan onze organisatie,
(Kadernota 2019).
Extra groen ingevolge het actieplan Luchtkwaliteit.
In het Actieplan Luchtkwaliteit is als maatregel opgenomen het realiseren van extra groen.
Bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
De stijging in de bijdrage aan de VRR voor het jaar 2020 komt door het wegvallen van de
inkomsten van het Openbaar Meldsysteem (OMS). Wegens wijziging in wetgeving is het juridisch
niet mogelijk om de huidige dienstverlening in stand te houden.
Vanaf 2020 komt er nog een ander aspect bij voor de toename in de kosten. Dit betreft de
zogenaamde DVO+ taken waar onder andere lasten uit voortvloeien uit het zogenaamde FLOovergangsrecht (functioneel leeftijdsontslag).
Bijdrage Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond 2019.
De bijdrage is verhoogd mede door toename van het aantal kinderen.
Stijging personeelskosten.
Stijging van personeelskosten van het college door cao-verhoging vanuit het rijk, uitbreiding van
de wethoudersformatie met 0,6 fte vanaf juni 2018, stijging van pensioenpremie en ontstane
wachtgeldlasten.
Opbrengsten en afdrachten reisdocumenten.
Vanaf 2019 is sprake van een verwachte daling van het aantal klantcontacten voor
reisdocumenten aan de balie. Dit wordt veroorzaakt doordat de reisdocumenten in 2014 tien jaar
geldig zijn geworden in plaats van vijf jaar.
Hiertegenover nemen ook de afdrachten af.
Hogere opbrengsten OZB.
Nieuwbouwprojecten zorgen voor areaaluitbreiding en dus toename van de WOZ-waarden.
Kapitaallasten.
Als gevolg van mutaties en verschuivingen in investeringen muteren de kapitaallasten over de
jaren.
Riolering.
In de begroting 2019 zijn de gevolgen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP) en
het project Beheer op Orde verwerkt. De lasten nemen hierdoor, met name door een hogere
storting in de voorziening onderhoud riolering om vervangingen in de toekomst te kunnen dekken,
met € 1.244.600, structureel toe.
In het GRP is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het tarief waardoor de
opbrengsten toenemen met € 59.200 in 2019 oplopend tot € 423.200 in 2022.
Overeenkomstig de lijn in het GRP zijn de lasten hoger dan de opbrengsten en is daarom
rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking aan de voorziening beklemde middelen.
In 2019 is de onttrekking € 1.084.500 aflopend naar € 505.100 in 2022.
Afval.
De hogere opbrengst afvalstoffenheffing is het gevolg van de lastentoename. De lasten nemen
grotendeels toe door de hogere bijdrage aan de N.V. Afvalbeheer (o.a. gevolgen CAO Afval,
kosten aanschaf van vulgraadsensoren en toename van operationele inzamelkosten van grof
huishoudelijk afval (2e tussenrapportage 2018)), indexering, hogere kapitaallasten en toe te
rekenen overhead en het vervallen van de inkomsten voor grof huishoudelijk afval (2e
tussenrapportage 2018). Daarnaast is sprake van een hoger bedrag voor compensabele BTW.
Verlaging afvalstoffenheffing
Onderdelen van het afvalbeleid worden heroverwogen. De financiële gevolgen daarvan voor het
meerjarenperspectief zijn onbekend. In verband daarmee en ter bevordering van een meer
gelijkmatig tarievenbeleid ten opzicht van voorgaande en volgende jaren is er voor gekozen om
het tarief voor 2019 met niet meer dan het inflatiepercentage te verhogen.
Het tarief voor 2019 zonder correctie, dus met een stijging om 100% kostendekkend te zijn, komt
uit op € 195,96.
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Incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties
In onderstaande tabel worden de lasten en baten weergegeven die naar hun aard éénmalig en groter
dan € 50.000 zijn. Hieronder vallen ook lasten en baten die over een langere periode van jaren lopen,
maar wel eindig zijn.
Zoals dezelfde overzichten in eerdere begrotingen is het geheel gebaseerd op de notitie van de
commissie BBV van januari 2012, waarin criteria voor het onderscheid in structurele en incidentele
mutaties is gegeven.

Incidentele lasten
Omschrijving

Toelichting

2019
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Bestuur
Wachtgeldregeling oud wethouders.
-72.100
BAR-bijdrage
Volumegroei Wet maatschappelijke
-1.220.100
ondersteuning (Wmo) en Participatie en
versterking van de bedrijfsvoering van de 3
D’s (1e tussenrapportage 2018).
Totaal Programma 1
-1.292.200
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Openbaar vervoer
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Kadernota 2018.
Totaal Programma 3

Leerlingenvervoer
Wijkteams

-70.000

Overheveling budget 'Gewoon meedoen
gewoon opgroeien' (kadernota 2018) naar
activiteiten van Stichting Open Limonade
(kinderparticipatie).
Afsluiting Maastunnel.
2-jarige pilot versterken samenwerking
onderwijs-wijkteams.

Totaal Programma 7
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Afsluiting Maastunnel.

2022

-68.000

-39.700

-68.000

-39.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-175.000
-50.000

-42.000
-267.000

-25.000

-86.100
-150.000
-261.100

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)
Wmo vrijwilligerswerk
Overheveling budget Gewoon meedoen
gewoon opgroeien' (kadernota 2018) naar
Wmo vrijwilligerswerk ten behoeve van
uitvoeringsprogramma Jeugd en Welzijn.
Wmo vervoer
Totaal Programma 8

2021

-70.000

Programma 6 Cultuur, sport en groen
Sporthal PC Hooftstraat
Sloopkosten van 2018 naar 2019.
Wijkregie
Overheveling budget 'Gewoon meedoen
gewoon opgroeien' (kadernota 2018) naar
Feyenoord - Scoren in de wijk.
Restantbudget Gewoon meedoen
gewoon opgroeien' (kadernota 2018).
Totaal Programma 6
Programma 7 Jeugd
Lokaal preventief jeugd

2020

-33.000

-55.600
-88.600
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Vervolg
Omschrijving

Toelichting
2019

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid
Volksgezondheid
Inzet van een beweegmakelaar.
Totaal Programma 10
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

2020

2021

2022

-50.000
-50.000

0

0

0

-2.028.900

-68.000

-39.700

0

2020

2021

Incidentele baten
Omschrijving

Toelichting
2019

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
BAR-bijdrage
Dekking Volumegroei Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en Participatie en versterking van de
bedrijfsvoering van de 3 D’s (1e en 2e
tussenrapportage 2018) uit de algemene
reserve.
Totaal Programma 1

2022

1.220.100

1.220.100

0

0

0

325.000

0

0

0

1.545.100

0

0

0

Totaal Programma 6 Cultuur, sport en groen
Wijkregie

Sporthal PC Hooftstraat

Dekking uitgaven 'Gewoon meedoen,
gewoon opgroeien' uit reserve sociaal
domein (kadernota 2018).
Dekking sloop- en saneringskosten van
2018 naar 2019 uit reserve IAP.

Totaal Programma 6
TOTAAL INCIDENTELE BATEN

150.000

175.000

Berekening structureel begrotingsevenwicht
Saldo begroting positief / negatief
bij: incidentele lasten
af: incidentele baten
Structureel saldo begroting positief / negatief

2019
2020
2021
2022
799.100 2.470.800 3.225.300 3.773.300
2.028.900
68.000
39.700
0
-1.545.100
0
0
0
1.282.900 2.538.800 3.265.000 3.773.300

Structurele storting in reserves
Omschrijving
Reservemutaties
Onderhoudsreserves

Toelichting

2019

2020

2021

2022

2.040.800 2.040.800 2.040.800 2.040.800

TOTAAL STRUCTURELE STORTINGEN IN RESERVES

2.040.800 2.040.800 2.040.800 2.040.800

Structurele onttrekking aan reserves
Omschrijving
Reservemutaties
Algemene reserve

Toelichting
In de algemene reserve is opgenomen de
afroming van de voormalige reserve winst
op grondverkopen. Deze afroming vindt
plaats in de vorm van een jaarlijkse
uitkering ten gunste van de exploitatie.
Het laatste jaar van uitkering is 2019.
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69.500
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Vervolg
Omschrijving
Dekkingsreserve 2004

Kapitaallastenreserves

Onderhoudsreserves

Toelichting
2019
2020
2021
2022
Zoals aangegeven bij de kadernota 2018
653.200
wordt de dekkingsreserve 2004-2022
alleen nog voor de jaren 2018 en 2019
aangewend. Dit betekent dat de gelden,
die vanaf 2020 ingezet zouden worden
voor het sluitend maken van de begroting,
vrij kunnen vallen ten gunste van de
algemene reserve.Het advies is om de
reserve per 1 januari 2020 op te heffen.
Deze reserves dienen ter dekking van
344.800
343.000
321.700
322.400
kapitaallasten van investeringen met
economisch - en maatschappelijk nut.
Deze reserves dienen om de jaarlijkse
2.515.600 3.086.200 2.261.200 2.793.300
fluctaties in het onderhoud van
kapitaalgoederen te egaliseren. De
aanwending betreft de dekking van
geraamde onderhoudslasten.

TOTAAL STRUCTURELE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
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3.585.119 3.429.200 2.582.900 3.115.700
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Financiële positie
Stand van reserves en meerjarig verloop
Omschrijving
Algemene reserves
Dekkingsreserves
Onderhoudsreserves
Overige bestemmingsreserves
Kapitaallastenreserves
Totaal reserves

1-1-2018
29.652.700
2.752.700
9.998.200
6.192.500
6.012.600
54.608.700

1-1-2019
28.199.200
653.200
10.866.800
5.534.500
6.106.300
51.360.000

1-1-2020
26.799.300
0
10.392.000
4.987.800
5.806.800
47.985.900

1-1-2021
26.799.300
0
9.346.600
4.786.800
5.463.800
46.396.500

1-1-2022
26.799.300
0
9.126.200
4.614.900
5.142.100
45.682.500

Toelichting
Algemene reserve
De boekwaarde per 1 januari 2018 is gelijk aan de boekwaarde van de jaarrekening 2017 per 31
december 2017. Behalve het jaarrekeningresultaat 2017 van € 3.876.200 wordt vanuit de reserve
sociaal domein € 228.600 en vanuit het opheffen van de reserve investeringen stedelijke vernieuwing
€ 285.200 aan de algemene reserve toegevoegd (conform het besluit bij de jaarrekening 2017).
Dekkingsreserves
Op 1 januari 2018 betreft dit alleen nog de dekkingsreserve 2004.
Onderhoudsreserves
De mutaties in de onderhoudsreserves zijn gebaseerd op de ramingen voor (groot) onderhoud in de
begroting 2019-2022. Het doel van deze reserves is de pieken en dalen in het onderhoud te
egaliseren.
Overige bestemmingsreserves
Conform het besluit bij de jaarrekening 2017 wordt uit de reserve sociaal domein € 228.600 en uit (het
opheffen van) de reserve investeringen stedelijke vernieuwing € 285.200 aangewend. Vervolgens
worden deze bedragen aan de algemene reserve toegevoegd.
Kapitaallastenreserves
Deze reserves hebben tot doel de kapitaallasten van investeringen op te vangen. Het jaarlijkse
verloop van deze reserves volgt vanaf 1 januari 2018 de jaarlijkse afschrijvingslasten van de
betreffende investeringen.
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Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)
Toevoegingen
(- = uitgaven / + = inkomsten)
omschrijving
2018
2019
Saldo rekening 2017
3.876.200
Aanwending reserve sociaal domein
228.600
Opheffing reserve investeringen sted. vernieuwing
285.200
Vrijval dekkingsreserve 2004 ten gunste van
algemene reserve
1.446.100
Totaal toevoegingen
5.836.100
0
Onttrekkingen
omschrijving
2018
2019
1eTR18 doorgeschoven prestatie resultaat
gerichte inkoop Jeugdzorg
-59.000
1eTR18 doorgeschoven prestatie Omgevingswet
-56.500
1eTR18 doorgeschoven prestatie
schoonmaakploeg wijkbeheer inzake het
afvalbeleidsplan
-35.000
2eTR17 aanwending AR ingevolge het
afvalbeleidsplan
-80.000
1eTR18 doorgeschoven prestatie restbudget
rekenkamer commissie
-9.000
1eTR18 dekking incidentele impuls domein
Maatschappij
-1.137.700
-754.400
2eTR18 dekking incidentele impuls domein
Maatschappij
-270.700
-465.700
1eTR18 doorgeschoven prestatie verkeersregeling
vrachtwagenparkeren
-27.100
Geluidsreductie Rotterdamseweg
-144.500
Fietsverharding Rijksstraatweg
-100.000
-45.300
1eTR18 doorgeschoven prestatie
snelheidsremmende maatregelen
-27.100
1eTR18 aanwending AR t.b.v. storting in reserve
groot onderhoud gebouwen
-1.500.000
2eTR18 dekking éénmalige bijdrage aan OZHW
voor kosten vakleerkrachten gymonderwijs in het
primair en voortgezet onderwijs
-69.300
1eTR18 aanwending AR t.b.v. vorming
kapitaallastenreserve voor de verbetering van de
bereikbaarheid van sportpark Ridderkerk
-172.000
Verlaging tarieven afvalstoffenheffing ingevolge de
begroting 2016
-70.900
2eTR17 aanwending AR ingevolge het
afvalbeleidsplan
-146.400
-65.000
1eTR18 aanwending AR t.b.v. vorming
kapitaallastenreserve voor een permanent lucht-en
geluidmeetpunt in Nieuw Reijerwaard
-14.100
1eTR18 doorgeschoven prestatie restbudget
implementatie afvalbeleidsplan
-296.200
1eTR18 doorgeschoven prestatie Initiatieven
m.b.t. duurzaamheidsdoelstellingen
-159.600
1eTR18 dekking vervanging keuken en electrisch
orgel rouwcentrum
-25.000
1eTR18 doorgeschoven prestatie advisering
inzake vennootschapsbelasting grondexploitaties
-14.000
Inzet 1 mln. Grondbedrijf (eindigt in 2019)
-72.300
-69.500
1eTR18 aanwending algemene reserve ter
dekking van het begrotingstekort
-1.667.200
2e TR18 Aanwending AR voor de vorming van een
bestemmingsreserve Vpb op grondexploitaties
-1.136.000
Totaal onttrekkingen
-7.289.600 -1.399.900
Saldo mutaties algemene reserve
-1.453.500 -1.399.900
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2020

2021

2022

0

0

0

2020

2021

2021

0
0

0
0

0
0
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Toelichting algemene reserve
e
De onttrekkingen aan de algemene reserve zijn gebaseerd op de stand van zaken tot en met de 2
Tussenrapportage 2018.

Stand van voorzieningen en meerjarig verloop
Omschrijving
Verplichtingen, verliezen en
risico’s
Middelen derden met
bestedingsverplichting
Verliezen actieve
grondexploitaties
Totaal voorzieningen

1-1-2018
3.854.000

1-1-2019
3.850.900

1-1-2020
3.828.000

1-1-2021
3.794.900

1-1-2022
3.758.700

11.171.300

11.018.200

9.788.600

8.721.600

7.886.300

325.300

0

0

0

0

15.350.600

14.869.100

13.616.600

12.516.500

11.645.000

Risico’s en verplichtingen
Dit betreft onder andere de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening bodem Woonvisie.
Middelen van derden met bestedingsverplichting
Onder de bestedingsverplichting vallen de voorziening onderhoud graven en de voorziening beklemde
middelen lijkbezorging, afvalstoffenheffing en riolering.
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Meerjarenbalans
Activa
Omschrijving

Begroting
2018

Vaste activa

99.379.000 119.838.400 117.006.500 113.436.200 109.534.500

* Immateriële activa

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

59.100

46.900

34.600

22.400

10.200

* Materiële activa - economisch nut zonder tarief

72.111.000

90.408.600

87.628.800

84.442.300

80.946.400

* Materiële activa - economisch nut met tarief

17.597.400

16.639.000

15.783.500

14.987.300

14.224.300

* Materiële activa - maatschappelijk nut vóór 2017

4.043.000

4.224.800

3.843.100

3.461.300

3.091.000

* Materiële activa - maatschappelijk nut na 2017

3.246.300

6.222.200

7.444.900

8.276.600

9.041.600

* Financieel

2.322.200

2.296.900

2.271.600

2.246.300

2.221.000

Vlottende activa

34.767.500

7.782.700

5.872.400

4.886.100

3.730.400

* Voorraad b ouwgronden in exploitatie

13.877.600

378.400

-5.419.500

-13.407.100

-14.692.000

* Uitzettingen gelden looptijd < 1 jaar (incl. deb iteuren)

15.690.900

2.205.300

6.092.900

13.094.200

13.223.400

748.000

748.000

748.000

748.000

748.000

4.451.000

4.451.000

4.451.000

4.451.000

4.451.000

* Liquide middelen
* Overlopende activa

Totaal Activa

134.146.500 127.621.100 122.878.900 118.322.300 113.264.900

Passiva
Omschrijving

Vaste passiva

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2022

98.011.700

92.954.300

51.360.000

47.985.900

46.396.500

45.682.500

44.503.700

441.300

799.100

2.470.800

3.225.300

3.773.300

* Voorzieningen

14.917.100

13.712.600

12.660.500

11.837.000

11.185.500

* Vaste schulden looptijd > 1 jaar

47.117.500

44.812.900

41.040.500

37.266.900

33.491.800

Vlottende passiva

20.310.600

20.310.600

20.310.600

20.310.600

20.310.600

* Kortlopende schulden < 1 jaar incl. crediteuren

14.339.100

14.339.100

14.339.100

14.339.100

14.339.100

5.971.500

5.971.500

5.971.500

5.971.500

5.971.500

* Reserves (eigen vermogen)
* Saldo b egroting

* Overlopende passiva

Totaal Passiva
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113.835.900 107.310.500 102.568.300

Begroting
2021

134.146.500 127.621.100 122.878.900 118.322.300 113.264.900
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Bijlage 1. Overzicht ramingen per taakveld
Taakveld Omschrijving

Ink/Uitg

0.1

Bestuur

I
U

0.10

Mutaties reserves

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

0.63

Parkeerbelasting

Totaal 0.1
I
U
Totaal 0.10
I
U
Totaal 0.2
I
U
Totaal 0.3
I
U
Totaal 0.4
I
U
Totaal 0.5
I
U
Totaal 0.61
I
U
Totaal 0.62
I
Totaal 0.63
0.64

0.7
0.8

0.9
1.1
1.2

2.1

2.2
2.4

2.5

3.1
3.2

3.3
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Belastingen overig

I
U

Totaal 0.64
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
I
Totaal 0.7
Overige baten en lasten
I
U
Totaal 0.8
Vennootschapsbelasting (VpB)
U
Totaal 0.9
Crisisbeheersing en brandweer
U
Totaal 1.1
Openbare orde en veiligheid
I
U
Totaal 1.2
Verkeer en vervoer
I
U
Totaal 2.1
Parkeren
U
Totaal 2.2
Economische havens en waterwegen
I
U
Totaal 2.4
Openbaar vervoer
I
U
Totaal 2.5
Economische ontwikkeling
U
Totaal 3.1
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
I
U
Totaal 3.2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
I
U
Totaal 3.3

2018

2019

2020

2021

2022

300
600
500
600
600
-2.521.000 -2.707.100 -2.667.100 -2.588.800 -2.583.500
-2.520.700 -2.706.500 -2.666.500 -2.588.100 -2.582.800
16.193.300
5.460.200
3.630.200
2.754.800
3.219.600
-9.068.400 -2.086.100 -2.040.800 -2.040.800 -2.040.800
7.124.900
3.374.100
1.589.400
714.000
1.178.800
872.600
605.600
536.300
559.400
508.900
-2.271.800 -2.216.400 -1.903.200 -1.934.800 -1.954.600
-1.399.200 -1.610.800 -1.366.800 -1.375.400 -1.445.700
1.141.200
1.183.600
1.184.800
1.184.800
1.184.800
-1.996.900 -1.777.500 -1.746.500 -1.569.100 -1.826.100
-855.700
-593.900
-561.700
-384.300
-641.300
515.900
478.000
425.300
417.500
417.500
-14.106.900 -14.077.300 -13.112.300 -12.676.900 -12.936.800
-13.591.000 -13.599.300 -12.687.000 -12.259.400 -12.519.300
1.547.500
1.527.100
1.521.200
1.518.800
1.507.300
58.700
-314.300
-188.600
-422.200
-472.300
1.606.200
1.212.800
1.332.600
1.096.600
1.035.000
5.305.900
5.341.800
5.597.800
5.597.800
5.597.800
-420.500
-416.200
-396.300
-395.300
-394.800
4.885.400
4.925.600
5.201.500
5.202.500
5.203.000
3.944.500
4.167.900
4.167.900
4.167.900
4.167.900
-200.300
-198.100
-188.400
-187.900
-187.600
3.744.200
3.969.800
3.979.500
3.980.000
3.980.300
407.200
407.200
407.200
407.200
407.200
407.200
407.200
407.200
407.200
407.200
176.100
176.100
176.100
176.100
176.100
-87.100
-88.500
-88.500
-88.500
-88.500
89.000
87.600
87.600
87.600
87.600
58.895.200 61.362.100 62.622.800 63.596.100 64.267.100
58.895.200 61.362.100 62.622.800 63.596.100 64.267.100
3.800
63.500
63.500
63.500
63.500
-60.300
-109.700
-109.700
-109.700
-109.700
-56.500
-46.200
-46.200
-46.200
-46.200
-523.800
-258.700
-230.100
-199.100
-131.100
-523.800
-258.700
-230.100
-199.100
-131.100
-2.005.000 -2.031.600 -2.096.700 -2.133.900 -2.098.900
-2.005.000 -2.031.600 -2.096.700 -2.133.900 -2.098.900
48.500
49.200
49.200
49.200
49.200
-1.680.700 -1.148.800 -1.068.200 -1.050.100 -1.065.000
-1.632.200 -1.099.600 -1.019.000 -1.000.900 -1.015.800
187.000
187.000
187.000
187.000
187.000
-6.447.200 -6.518.200 -6.691.900 -6.805.300 -6.871.600
-6.260.200 -6.331.200 -6.504.900 -6.618.300 -6.684.600
-224.700
-199.600
-197.800
-197.000
-196.200
-224.700
-199.600
-197.800
-197.000
-196.200
159.100
158.800
158.500
158.200
157.800
-594.800
-413.300
-454.100
-501.300
-284.000
-435.700
-254.500
-295.600
-343.100
-126.200
107.500
107.700
107.700
107.700
107.700
-319.800
-298.300
-228.300
-228.300
-228.200
-212.300
-190.600
-120.600
-120.600
-120.500
-243.000
-238.100
-228.000
-227.500
-227.200
-243.000
-238.100
-228.000
-227.500
-227.200
24.660.800
7.660.100
6.500.000 10.245.100
2.032.200
-24.695.600 -7.694.500 -6.532.700 -10.277.700 -2.064.800
-34.800
-34.400
-32.700
-32.600
-32.600
286.500
283.000
282.100
282.100
282.100
-12.500
-12.700
-12.700
-12.700
-12.700
274.000
270.300
269.400
269.400
269.400
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Vervolg
Taakveld
4.1

Omschrijving
Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

Ink/Uitg
U

Totaal 5.2
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
U
Totaal 5.3
Musea
U
Totaal 5.4
Cultureel erfgoed
U
Totaal 5.5
Media
U
Totaal 5.6
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
I
U
Totaal 5.7
Samenkracht en burgerparticipatie
I
U
Totaal 6.1
Wijkteams
U
Totaal 6.2
Inkomensregelingen
I
U
Totaal 6.3
Begeleide participatie
U
Totaal 6.4
Arbeidsparticipatie
U
Totaal 6.5
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
I
U
Totaal 6.6
Maatwerkdienstverlening 18+
I
U
Totaal 6.71
Maatwerkdienstverlening 18U
Totaal 6.72
Geëscaleerde zorg 18+
U
Totaal 6.81
Geëscaleerde zorg 18U
Totaal 6.82
Volksgezondheid
U
Totaal 7.1
Riolering
I
U
Totaal 7.2
Afval
I
U
Totaal 7.3
Milieubeheer
I
U
Totaal 7.4
Begraafplaatsen en crematoria
I
U
Totaal 7.5

2018
2019
2020
2021
2022
-332.000
-308.800
-308.800
-308.800
-308.800
-332.000
-308.800
-308.800
-308.800
-308.800
-2.242.800 -1.965.900 -2.075.200 -1.987.500 -2.259.100
-2.242.800 -1.965.900 -2.075.200 -1.987.500 -2.259.100
593.700
573.900
573.900
573.900
573.900
-2.020.000 -1.976.300 -1.878.400 -1.877.900 -1.877.600
-1.426.300 -1.402.400 -1.304.500 -1.304.000 -1.303.700
-2.184.800 -1.506.800 -1.502.200 -1.501.700 -1.492.400
-2.184.800 -1.506.800 -1.502.200 -1.501.700 -1.492.400
1.180.200
1.207.200
1.207.200
1.207.200
1.207.200
-2.905.700 -2.641.000 -3.136.800 -3.031.600 -3.085.600
-1.725.500 -1.433.800 -1.929.600 -1.824.400 -1.878.400
-973.400
-942.900
-940.200
-940.100
-940.000
-973.400
-942.900
-940.200
-940.100
-940.000
-91.700
-93.700
-93.700
-93.700
-93.700
-91.700
-93.700
-93.700
-93.700
-93.700
-56.400
-46.000
-34.000
-33.900
-33.800
-56.400
-46.000
-34.000
-33.900
-33.800
-1.392.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700
-1.392.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700
56.200
40.600
40.600
40.600
40.600
-4.013.900 -4.163.600 -4.005.600 -4.110.500 -4.112.900
-3.957.700 -4.123.000 -3.965.000 -4.069.900 -4.072.300
82.000
82.000
82.000
82.000
82.000
-4.720.800 -4.610.300 -4.529.100 -4.515.700 -4.514.200
-4.638.800 -4.528.300 -4.447.100 -4.433.700 -4.432.200
-2.974.500 -2.968.400 -2.854.800 -2.803.300 -2.803.100
-2.974.500 -2.968.400 -2.854.800 -2.803.300 -2.803.100
12.471.200 12.304.200 11.804.200 11.804.200 11.804.200
-16.169.300 -15.875.000 -15.238.400 -15.136.500 -15.035.400
-3.698.100 -3.570.800 -3.434.200 -3.332.300 -3.231.200
-150.700
-345.700
-80.000
-80.000
-80.000
-150.700
-345.700
-80.000
-80.000
-80.000
-1.681.100 -1.687.100 -1.636.600 -1.561.200 -1.560.200
-1.681.100 -1.687.100 -1.636.600 -1.561.200 -1.560.200
9.600
9.700
9.700
9.700
9.700
-1.701.100 -1.678.000 -1.615.600 -1.588.000 -1.561.700
-1.691.500 -1.668.300 -1.605.900 -1.578.300 -1.552.000
636.700
272.900
270.900
301.900
292.900
-7.301.000 -7.387.100 -7.475.200 -7.551.700 -7.551.200
-6.664.300 -7.114.200 -7.204.300 -7.249.800 -7.258.300
-6.196.800 -7.034.200 -7.013.900 -6.981.400 -6.977.500
-6.196.800 -7.034.200 -7.013.900 -6.981.400 -6.977.500
-145.300
-146.200
-142.700
-142.600
-142.500
-145.300
-146.200
-142.700
-142.600
-142.500
-1.480.900 -1.479.600 -1.473.600 -1.473.200 -1.473.100
-1.480.900 -1.479.600 -1.473.600 -1.473.200 -1.473.100
-1.489.700 -1.547.800 -1.492.100 -1.491.800 -1.491.700
-1.489.700 -1.547.800 -1.492.100 -1.491.800 -1.491.700
3.672.900
4.825.700
4.794.800
4.762.200
4.753.400
-2.471.900 -3.673.800 -3.636.700 -3.602.400 -3.594.000
1.201.000
1.151.900
1.158.100
1.159.800
1.159.400
5.469.600
5.653.700
5.579.800
5.573.000
5.569.000
-4.754.600 -4.480.800 -4.295.000 -4.287.600 -4.284.800
715.000
1.172.900
1.284.800
1.285.400
1.284.200
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-1.576.900 -1.344.000 -1.328.500 -1.327.700 -1.327.000
-1.606.900 -1.344.000 -1.328.500 -1.327.700 -1.327.000
1.407.900
1.400.100
1.413.800
1.412.200
1.409.900
-1.586.000 -1.381.100 -1.380.200 -1.370.800 -1.364.600
-178.100
19.000
33.600
41.400
45.300
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Totaal 4.1
U
Totaal 4.2
4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.1

Sportbeleid en activering

I
U
Totaal 4.3
U
Totaal 5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6.1

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

6.71

6.72
6.81
6.82
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

Sportaccommodaties

I
U

Vervolg
Taakveld Omschrijving
8.1
Ruimtelijke ordening

Ink/Uitg
I
U
Totaal 8.1

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

I
U
Totaal 8.2
I
U
Totaal 8.3

Eindtotaal

128

2018
2019
588.000
289.500
-2.095.100 -1.653.100
-1.507.100 -1.363.600
7.556.500 10.046.800
-7.562.100 -10.038.400
-5.600
8.400
4.765.300
1.033.100
-4.813.600
-959.500
-48.300
73.600
441.300
799.100

2020
110.300
-1.389.900
-1.279.600
2.725.000
-2.716.600
8.400
1.033.100
-917.400
115.700
2.470.800

2021
110.300
-1.386.300
-1.276.000
955.500
-947.100
8.400
1.033.100
-914.800
118.300
3.225.300

2022
110.300
-1.383.800
-1.273.500
9.000
-600
8.400
1.033.100
-912.900
120.200
3.773.300
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Bijlage 2. Mutaties in de reserves
Onttrekkingen
Naam reserve
Algemene reserve
Totaal Programma 1

Begr. na
wijz.
2018
1.647.900
1.647.900

2019
1.220.100
1.220.100

Algemene reserve
Totaal Programma 2

27.100
27.100

Algemene reserve
Onderhoud en baggeren haven
Onderhoud verhardingen
Onderhoud openbare verlichting
Onderhoud watergangen
KLR Parkeergarage gemeentehuis
KLR Fietsroute Molensteeg - St. Jorisstr.
KLR fietshighway Rijksstraatweg
KLR Geluidsreductie 'Rotterdamseweg
Drievliet'
KLR Bereikbaarheid Reijerpark
Totaal Programma 3
Algemene reserve
Onderhoud verhuurde gebouwen
Integraal accomodatieplan
Groot onderhoud sportaccommodaties
SenW
KLR Bouw Schiestraat 1-3
Groot onderhoud gebouwen
Totaal Programma 4
Algemene reserve
KLR Herbouw de Piramide
KLR Bouw Ds. Kerstenschool
KLR Uitbreiding Farelcollege
Totaal Programma 5
Algemene reserve
Onderhoud gymnastieklokalen
Groot onderhoud sportaccommodaties
Onderhoud speelterreinen
Onderhoud sportaccomodaties
Beeldende Kunst
Sociaal domein
Integraal accomodatieplan
KLR Kapitaallasten herwaardering
KLR Kunstgrasveld Rijsoord
KLR Blok- en buurtspeelruimtes
Totaal Programma 6
KLR Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet
Totaal Programma 7

Meerjarenraming
2020

2021

2022

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

271.600
0
1.150.800
226.700
220.000
52.100
2.900
0
0

45.300
0
1.191.100
231.900
164.700
52.800
2.900
0
7.200

0
0
1.204.900
231.900
203.600
53.500
2.800
7.300
7.200

0
0
1.219.000
231.900
245.500
54.300
2.900
7.200
7.300

0
0
1.233.000
231.900
25.600
55.000
2.900
7.300
7.200

8.600
1.932.700

8.600
1.704.500

8.600
1.719.800

8.600
1.776.700

8.600
1.571.500

1.500.000
288.600
37.000
1.266.400

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

6.400
857.700
3.956.100

6.600
677.300
683.900

0
863.900
863.900

0
213.000
213.000

0
814.400
814.400

69.300
12.000
14.200
7.500
103.000

0
12.100
14.200
7.400
33.700

0
12.000
14.200
7.500
33.700

0
12.000
14.200
7.500
33.700

0
12.100
14.200
7.400
33.700

172.000
887.500
158.100
29.300
35.300
50.000
150.000
556.300
43.900
6.800
18.800
2.108.000

0
0
220.600
30.000
0
0
150.000
175.000
43.900
6.700
18.700
644.900

0
0
534.000
47.900
0
0

0
0
220.500
131.300
0
0

0
0
359.600
128.800
0
0

0
40.700
6.800
18.800
648.200

0
37.200
6.700
18.700
414.400

0
37.200
6.800
18.700
551.100

11.200
11.200

11.300
11.300

11.300
11.300

11.200
11.200

11.200
11.200
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Vervolg
Onttrekkingen
Naam reserve
Sociaal domein
KLR Jongerencentrum PC Hooftstraat
Totaal Programma 8
Algemene reserve
Omgevingslawaai
KLR Uitbreiding Vredehof
KLR Begraafplaats Vredehof
KLR Bouw rouwcentrum
KLR Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw.
Totaal programma 10
Algemene reserve
Landschapstafel
Totaal programma 11
Algemene reserve
Dekkingsreserve 2004
Vpb lasten uit grondexploitaties
Totaal programma 12
Totaal onttrekkingen

130

Begr. na
wijz.
2018
60.000
90.000
150.000

Meerjarenraming
2019

2020

2021

2022

90.000
90.000

0
89.900
89.900

0
71.500
71.500

0
71.500
71.500

712.200
1.800
33.300
7.100
15.300
6.800
776.500

65.000
0
33.300
7.000
15.300
6.800
127.400

0
0
33.300
7.100
15.300
6.700
62.400

0
0
33.300
7.000
15.400
6.700
62.400

0
0
33.300
7.000
15.300
6.700
62.300

14.000
9.800
23.800

0
4.700
4.700

0
12.000
12.000

0
13.900
13.900

0
13.900
13.900

2.875.500
2.099.500
482.000
5.457.000

69.500
653.200
217.000
939.700

0
0
189.000
189.000

0
0
158.000
158.000

0
0
90.000
90.000

16.193.300

5.460.200

3.630.200

2.754.800

3.219.600
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Vervolg
Stortingen
Naam reserve
Landschapstafel
Totaal Programma 1

Begr. na
wijz.
2018
66.700
66.700

Meerjarenraming
2019

2020

2021

2022

0
0

0
0

0
0

0
0

Onderhoud en baggeren haven
Onderhoud verhardingen
Onderhoud openbare verlichting
Onderhoud watergangen
KLR fietshighway Rijksstraatweg
KLR Geluidsreductie 'Rotterdamseweg
Drievliet'
Totaal Programma 3

32.700
896.100
159.700
157.000
100.000
144.500

32.700
916.700
163.400
160.600
45.300
0

32.700
916.700
163.400
160.600
0
0

32.700
916.700
163.400
160.600
0
0

32.700
916.700
163.400
160.600
0
0

1.490.000

1.318.700

1.273.400

1.273.400

1.273.400

Onderhoud verhuurde gebouwen
Groot onderhoud gebouwen
Totaal Programma 4

0
3.119.700
3.119.700

0
443.600
443.600

0
443.600
443.600

0
443.600
443.600

0
443.600
443.600

Groot onderhoud sportaccommodaties
Onderhoud speelterreinen
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark
Totaal Programma 6

1.551.700
72.100
172.000
1.795.800

250.000
73.800
0
323.800

250.000
73.800
0
323.800

250.000
73.800
0
323.800

250.000
73.800
0
323.800

14.100
14.100

0
0

0
0

0
0

0
0

Algemene reserve
Vpb lasten uit grondexploitaties
Totaal programma 12

1.446.100
1.136.000
2.582.100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Totaal stortingen

9.068.400

2.086.100

2.040.800

2.040.800

2.040.800

KLR Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw.
Totaal programma 10
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Bijlage 3. Overzicht investeringen
Omschrijving

(restant) kredieten
kredieten vanaf 2020
2019

Uitgavenplanning
2019

2020

2021

2022

Bestaande investeringen
Verv. marmoleum brandweerkazerne

0

39.300

Investeringen programma 2

0

39.300

0

39.300

153.400

0

153.400

63.800

0

63.800

Fietshighway Koninginneweg

264.000

0

264.000

Fietshighway Lagendijk

357.900

0

357.900

85.000

0

85.000

VRI Donkerslootweg-Gildenweg-Rotterdamseweg

159.600

0

159.600

Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw

753.900

0

753.900

Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties

484.700

0

484.700

Keermuur rijksstraatweg 81502

78.800

0

78.800

Keermuur rijksstraatweg 81503

29.100

0

29.100

Snelfietsroute F15 IJsselmonde

895.400

0

895.400

39.300

0

0

Bestaande investeringen
Fietsverhardingen langs de Rijksstraatweg
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg

VRI Verenambachtseweg

Busvoorzieningen Vlietlaan noordzijde en Da Costalaan

22.800

0

22.800

560.000

0

560.000

0

27.800

Rehabilitatie wegen

864.800

2.594.400

864.800

864.800

864.800

864.800

Openbare verlichting

284.000

852.000

284.000

284.000

284.000

284.000

54.100

162.300

54.100

54.100

54.100

54.100

5.111.300

3.636.500

5.111.300

1.230.700

1.202.900

1.202.900

Nw.bouw Gemini bouwkundig

5.578.000

0

5.578.000

Nw.bouw Gemini inrichting

1.395.000

0

1.395.000

Nw.bouw Gemini installaties

2.324.000

0

2.324.000

Investeringen programma 5

9.297.000

0

9.297.000

0

0

0

30.000

0

30.000

0

25.000

3.490.600

0

3.490.600

Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie

846.000

0

846.000

Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting

282.000

0

282.000

1.500.000

0

1.500.000

Bouw Sportzaal Gemini installatie

360.000

0

360.000

Bouw Sportzaal Gemini inrichting

120.000

0

120.000

3.885.000

0

3.885.000

400.000

0

400.000

50.000

0

50.000

0

231.800

Speelvoorzieningen 2019

69.700

0

69.700

Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd 2019

69.700

Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat
Drainage / suppletie gemalen 2020

27.800

Nieuwe investeringen

Beschoeingen
Investeringen programma 3

Bestaande investeringen

Bestaande investeringen
Vervangen zitbanken
Skateboardbaan Vlietlaan
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw

Bouw Sportzaal Gemini bouw

Sportpark Ridderkerk ondergrond en inrichitng terrein
Sportpark Ridderkerk toplaag velden
Sportpark Bolnes, toegang RLTC 2987VM 1
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark

25.000

231.800

69.700

0

Speelvoorzieningen 2020

0

69.700

69.700

Speelelementen 2020

0

75.000

75.000

Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd 2020

0

69.700

69.700

44.000

165.000

44.000

55.000

55.000

55.000

11.147.000

636.200

11.147.000

526.200

55.000

55.000

Nieuwe investeringen
Toplagen kunstgrasondergronden speelterreinen
Investeringen programma 6
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Vervolg
Omschrijving

(restant) kredieten
kredieten vanaf 2020
2019

Uitgavenplanning
2019

2020

2021

2022

Investeringen riolering (BN via rioolheffing)
Bestaande investeringen
Gemalen 2019, mechanisch

151.700

0

151.700

Gemalen 2019, elektrisch

268.700

0

268.700

Gemalen 2020, mechanisch

0

263.800

263.800

Gemalen 2020, elektrisch

0

168.600

168.600

Gemalen 2021, mechanisch

0

54.100

54.100

Gemalen 2021, elektrisch

0

378.300

378.300

Gemalen 2022, mechanisch

0

149.500

149.500

Gemalen 2022, elektrisch

0

184.900

184.900

Nieuwe investeringen

Investeringen b egraafplaatsen (BN via lijkb ez.rechten)
Bestaande investeringen
Uitbreiding begraafplaats

243.200

0

243.200

Investeringen programma 10

663.600

1.199.200

663.600

432.400

432.400

334.400

Bestaande investeringen
Realisatie Waalvisie

27.800

Investeringen programma 11

27.800

0

27.800

0

0

0

25.706.100

5.511.200

25.706.100

2.228.600

1.690.300

1.592.300

Totaal generaal
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Bijlage 4. Overzicht te verstrekken subsidies
Omschrijving
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Openbare bibliotheek
Culturele vorming
Muziekschool
Emancipatie
Kunstobjecten/Beeldende vorming
Amateurkunst
Initiatiefsubsidies
Musea
Evenementen/volksfeesten
Programma 7 Jeugd(hulp)
Lokaal preventief Jeugd
Jeugd- en jongerenwerk (overig)
Jeugdgezondheidszorg
Programma 8 Welzijn en zorg
Ouderenwerk
Maatschappelijk werk
Wijkwerk
Vluchtelingenwerk
Ontwikkelingssamenwerking
Sociale teams
Programma 10 gezondheid en duurzaamheid
Volksgezondheid
Totaal subsidies

Raming 2019
1.424.700
10.500
723.200
22.600
44.600
40.600
47.800
18.200
27.100

280.100
37.400
1.239.700

78.300
85.800
91.800
67.500
17.300
375.000

10.300
4.642.500

Onderdelen van de programma’s Cultuur, sport en groen, Jeugd(hulp) en Welzijn en zorg zijn in 2017
en 2018 aanbesteed. De verschillen ten aanzien van 2017 en 2018 worden grotendeels veroorzaakt
door het aangaan van een inkooprelatie met SenW en het quasi-inbesteden bij Facet Ridderkerk
(voorheen SWR).
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Bijlage 5. Lopende ontwikkelingen Ruimte
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Overzicht thematische ruimtelijke plannen (indicatief)
Naam thema

Te herzien en
gepland in 2019

Overig te herzien

Bestaand

Vastgesteld op

Opmerkingen

(rood gemarkeerde plannen zijn ouder dan 10 jaar)

Thema Centrum
BP Centrum Schil

deels BP bedrijventerrein Donkersloot-Zuid
BP Noordenweg Westmolendijk + 1e herziening

BP de Gieterij
PBP Havenstraat Zuid - Gieterijstraat
deel BV Centrum
BP Centrum

5 maart 1984
18 november 1991 Uitvoeringsprojecten van de gebiedsvisie
P.C. Hooftstraat e.o. worden geregeld
met een PBP.
28 januari 2001
21 januari 2010
17 oktober 2013 Voor het grootste gedeelte al vervangen
door BP Centrum
22 mei 2017

Thema Groen-Recreatie
BP Groen-Recreatie

deels BP Landelijk Gebied Zuid

BP Waalbos
BP Natuurgebied Crezeepolder
BP Donckse Velden
PBP Ontwikkelingen Reyerpark
BVOosterpark en Snelwegen
deels BP Buitengebied

25 maart 1991 Geldt alleen voor een lkein stukje
waaraan bij BP Waalbos goedkeuring is
onthouden
26 juni 2008
27 november 2008
24 maart 2011
12 september 2013
12 december 2013
22 mei 2015 Alleen gebied Bolnes-Zuid

Thema Rivieroevers
BP Rivieroevers Slikkerveer BP Slikkerveer Rivieroevers
BP Bolnes Maasoevers-Oost

9 oktober 2008
4 juli 2013

Thema Bedrijventerrein
OP Donkersloot (pilot)
BP Veren Ambacht

BP Donkersloot
deels BV Ringdijk - De Woude
BP Veren Ambacht
UP veren Ambacht 1e uitw.
UP veren Ambacht 2e uitw.
BP Cornelisland (30 mei 2013) + exploitaiteplan
BP Nieuw-Reijerwaard

1 februari 2007
24 maart 2014
19 oktober 1998 Eerst gebiedsvisie, dan BP
31 augustus 1999 Eerst gebiedsvisie, dan BP
7 december 1999 Eerst gebiedsvisie, dan BP
30 mei 2013
26 juni 2013

Thema Woongebied
BP Woongebied

Paraplu-BP horecagebied
BP Ridderkerk West

BP Slikkerveer
BP Ridderkerk Zuid

PBP Driehoek Het Zand

deels BV Ringdijk - De Woude
PBP Centrum Noord-Oost
BP Het Zand
BP
BV
BP
BP
BP

Veren Ambacht
Rijsoord
Bolnes
oostendam
Het Zand en De Gorzen

16 juli 2001
5 juli 2007 Herstructureringsplannen van Woonvisie,
zoals Centrum fase 2, worden geregeld
met een PBP
5 juni 2008 Projecten uit IAP, zoals Gemini, worden
geregld met een PBP
12 september 2013 Uitvoeringsprojecten van de gebiedsvisie
Plein- Oost e.o. worden geregedl met
een PBP
24 maart 2014
27 mei 2014
26 mei 1990 Geldt alleen nog voor de locatie
Driehoek-Het Zand (project)
13 oktober 1998 Alleen woningen Rijksstraatweg
12 september 2013
24 januari 2012
28 november 2013
28 november 2013

Thema Snelwegen
BV Oosterpark en Snelwegen

12-12-2013

Thema Buitengebied
BP Buitengebied

21-5-2015 Behalve gebied Bolnes-Zuid

Afkortingen
Bestemmingsplan (BP)
Omgevingsplan (OP)
Beheersverordening (BV)
Wijzigingsplan (WP)
Inpassingsplan (IP)
Projectbestemmingsplan (PBP)
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