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PvdA Ridderkerk – algemene beschouwing 2018 
 

Lokaal kan het verschil maken  
SAMEN MAKEN WIJ RIDDERKERK 

 

 

Beste Ridderkerker, 

 

Ridderkerk is een prachtig dorp. Van Bolnes, Slikkerveer, Oost, Rijsoord en het 

Centrum tot Drievliet, West, Oostendam en het Zand. Maar Ridderkerk is meer 

dan een verzameling wijken. Het zijn de 45.000 inwoners die Ridderkerk maken 

tot wat het is: een samenleving. Een samenleving die wordt gevormd door de 

mensen die in ons dorp wonen, winkelen, vrienden ontvangen, hun hobby’s 

uitoefenen, (vrijwilligers)werk doen, kinderen opvoeden of de buren helpen. De 

kracht van Ridderkerk zit in alle betrokken inwoners die zich inzetten voor een 

ander.  

 

De PvdA Ridderkerk staat midden in de lokale samenleving. Wij weten wat er 

speelt doordat we hier wonen, werken en actief met u in gesprek gaan. U weet 

ons ook te vinden. De onderwerpen in deze algemene beschouwing zijn het 

resultaat van de gesprekken die wij de afgelopen maanden met u hebben 

gevoerd. Op straat, bij uw wijkoverleggen, (sport)verenigingen en bij u thuis. 

Ook was u regelmatig te gast bij ons tweewekelijkse fractieoverleg op het 

gemeentehuis.  

 

Goed wonen, goed werk, goede zorg en een dienstbaar gemeentebestuur. De PvdA 

Ridderkerk staat ervoor.   

 

GOED WONEN 

 

Stop met het verminderen van de sociale woningvoorraad 

De druk op de sociale woningmarkt blijft onverminderd groot in Ridderkerk. De wachtlijst 

voor een sociale huurwoning is voor veel inwoners inmiddels opgelopen tot meer dan vijf 

jaar. Het helpt daarbij niet dat de twee voorgaande colleges er samen met Woonvisie op 

hebben ingezet om de sociale woningvoorraad met 1700 (!) woningen in te krimpen; van 

ongeveer 8400 woningen in 2010 naar 6700 woningen in 2020. Het zijn met name de 

meest betaalbare woningen met een huur van tussen de € 300-500 die verdwijnen. Deze 

lijn wordt vooralsnog onveranderd doorgezet door het nieuwe college. De vraag is 

hoelang dit beleid nog in stand blijft. De provincie, gemeenten en corporaties in de regio 

Rotterdam zijn met elkaar in gesprek om te komen tot nieuwe regionale 

woningmarktafspraken. Voldoende sociale huurwoningen en betaalbare huisvesting zijn 

daarbij belangrijke onderwerpen. Tijdens een informatiebijeenkomst bij Woonvisie is 

aangegeven dat Ridderkerk naar alle waarschijnlijk wordt teruggefloten en moet stoppen 

met het inkrimpen van de sociale woningvoorraad. Niet uitgesloten is dat er zelfs 

woningen bijgebouwd moet worden. De PvdA Ridderkerk vindt dat een goede 

ontwikkeling. Ook voor Ridderkerkers met een smalle(re) beurs moeten er voldoende 

mogelijkheden zijn om een geschikte woning te vinden in de eigen gemeente. Ridderkerk 

is geen Wassenaar aan de Waal.  

 

Experimenten met nieuwe woonvormen voor jongeren en alleenstaanden   

Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de komende jaren toe. Uit onderzoek blijkt 

dat nu al vier op de tien jongeren die het ouderlijk huis verlaat, alleenstaand is. Het is 

een ontwikkeling waar ook Ridderkerk meer en meer mee te maken krijgt. Juist voor 

jongeren en alleenstaanden is het door aangescherpte hypotheeknormen en stijgende 

huizenprijzen moeilijker geworden om een (eerste) huis te kunnen kopen. Huren is lang 

niet voor iedereen een haalbaar alternatief. Dat maakt dat de PvdA Ridderkerk het 
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belangrijk vindt om nieuwe woonvormen te onderzoeken. Woonvormen die eraan kunnen 

bijdragen dat er voor elke Ridderkerker een passende en betaalbare woning is te vinden. 

En waarmee kan worden voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de landelijke 

overheid, namelijk dat in 2050 alle nieuwe en bestaande gebouwen energieneutraal 

moeten zijn. Wij willen dat de komende tijd wordt ingezet op het bouwen van 

starterswoningen, om te beginnen op het voormalige terrein van de Jong Tours. Verder 

willen we inzetten op Tiny Houses, microwoningen, hofjeswoningen en op het ombouwen 

van leegstaande kantoorpanden. Kortom, meer kansen voor jong en oud op de lokale 

woningmarkt! 

 

Wonen en werken in de Huishoudschool 

Het pand van de voormalige Huishoudschool staat al veel te lang leeg, zonder dat 

duidelijk is wat er mee gaat gebeuren. De PvdA Ridderkerk wil graag op korte termijn 

een duidelijke visie van het college aangaande deze locatie. Daarbij zijn wij gecharmeerd 

van de ideeën van een aantal inwoners en burgerinitiatieven, die aldaar een kans zien 

om verschillende vliegen in een klap te slaan: 

1. Behoud van een in het oog springend historisch pand en de aanleg voor een uniek 

parkje met de vleugelnootboom als een van de parels; 

2. Ruimte voor wijkactiviteiten (ontmoeting!); 

3. Onderdak voor startende ondernemers; 

4. Mogelijkheden voor kunst en cultuur; 

5. Werken en wonen met zorg. 

 

Einde primaat van verhuizen? 

Primaat van verhuizen houdt in dat de gemeente Ridderkerk kan besluiten dat verhuizen 

de goedkoopst passende oplossing is. Recent is er een belangrijke uitspraak gedaan door 

de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De gemeente 

Noorderveld had een traplift geweigerd aan een inwoonster, omdat het te verwachten 

was dat zij ooit ouderdomsgebreken zou gaan krijgen en zij daar maatregelen voor had 

moeten treffen. Bijvoorbeeld op tijd verhuizen. De CRvB was het daar niet mee eens, 

omdat daarmee ouderen vrijwel nooit meer aanspraak kunnen maken op een 

maatwerkvoorziening. Dat mag niet, de WMO 2015 bevat daarvoor geen wettelijke 

grondslag. De PvdA Ridderkerk verwacht dat het college de raad informeert welk effect 

deze uitspraak heeft op het beleid in Ridderkerk en hoe de beleidsregels zullen worden 

aangepast. 

 

Een boom voor elk kind 

In Ridderkerk zijn de afgelopen jaren, met behulp van de provincie, mooie stappen gezet 

om de leefomgeving aantrekkelijker te maken: de Crezéepolder is veranderd in een 

natuurgebied en het Waalbos is aangelegd. Maar de hoeveelheid groen in woonwijken is 

niet gestegen. Sterker nog, groene plekken als het Park Bolnes en het Park Ringdijk zijn 

inmiddels volgebouwd. Vanaf 2020 gaat de Driehoek volgebouwd worden. Die 

toenemende verstening is een gemiste kans, want groen heeft een positief effect op de 

gezondheid van mensen. De PvdA Ridderkerk ziet graag dat er meer werk van wordt 

gemaakt om de hoeveelheid groen in onze gemeente te laten stijgen, bijvoorbeeld door 

bij nieuwbouwprojecten te kijken hoe er meer groen in de openbare ruimte kan worden 

ingepast, door bij het herbestemmen van gebieden te kijken of ook (gedeeltelijk) een 

groene invulling mogelijk is en om buurttuinen aan te leggen in straten die daarvoor 

belangstelling hebben. Het is een sympathieke manier om de luchtkwaliteit in onze 

gemeente verder te verbeteren.  

 

M: wij dienen met GroenLinks een motie in om kinderen tijdens hun basisschooltijd een 

boom te laten planten. 

 

Wie staat er voor de klas? 

Ridderkerk vergrijst en ziet graag meer jongeren en gezinnen in Ridderkerk. Goed 

onderwijs heeft een sterke aantrekkingskracht. Er is een lerarentekort landelijk en ook op 



3 

verschillende scholen in Ridderkerk. Met goed management, creativiteit, flexibele 

onderwijsassistenten wordt op Ridderkerks scholen zoveel mogelijk voorkomen dat 

kinderen en ouders er iets van merken. In Rotterdam wordt leraren een pakket 

aangeboden waardoor het aantrekkelijker is om daar te gaan werken. De PvdA 

Ridderkerk verzoekt het college in gesprek te gaan met de schoolleiders om te 

inventariseren hoe groot het tekort is in Ridderkerk en welke maatregelen in de ogen van 

de schoolleiders zouden kunnen helpen om Ridderkerk aantrekkelijker te maken voor 

leraren. 

 

Schermen bij West en het Oosterpark 

De bomenkap in het Oosterpark heeft inmiddels plaatsgevonden. Het is heel erg 

zichtbaar dat het Oosterpark zijn bufferfunctie voor het achterliggende Drievliet voor een 

deel verloren heeft. Inwoners uit Drievliet en Het Zand – verenigd in de werkgroep 

3VOBiotoop – maken zich daar grote zorgen over. De lucht- en geluidkwaliteit bij de 

woningen was al slecht en uit door omwonenden zelf uitgevoerde metingen blijkt dat er 

sprake is van een verdere achteruitgang.  

De PvdA Ridderkerk heeft de afgelopen maanden veel aandacht gevraagd voor de 

leefbaarheid in en rond het Oosterpark. We zijn blij dat er meer en andere bomen terug 

geplant gaan worden, maar dit zijn jonge bomen en het duurt nog jaren voordat deze 

zijn uitgegroeid tot volwassen bomen.  

Jaren geleden zijn omwonenden al geluidwerende maatregelen toegezegd langs de A15 

bij het Oosterpark en wij vinden dat het college ervoor moet zorgen dat er nu eindelijk 

een geluidscherm komt. Desnoods met een financiële bijdrage van de gemeente zelf. Dat 

geldt ook voor het dichtmaken van het ‘gat’ in West. De werkgroep Lucht en Geluid spant 

zich daar al heel lang voor in. Een doorzichtig scherm heeft daarbij onze voorkeur. Om 

tegemoet te komen aan de bezwaren van de  flatbewoners die hun uitzicht op de snelweg 

niet kwijt willen. 

 

Houtrookoverlast aanpakken 

Houtrookoverlast is een niet te onderschatten en toenemend probleem. Het is niet voor 

niets dat de vorige en de huidige regering hebben aangegeven tot een breed gedragen 

aanpak van houtrookoverlast te willen komen. Ook in Ridderkerk wordt in verschillende 

wijken houtrookoverlast ervaren. Het gaat om situaties waarin mensen in gesprekken 

met ons hebben aangegeven dat de overlast hun dagelijks leven beïnvloedt. De PvdA 

Ridderkerk vraagt al langere tijd aandacht voor houtrookoverlast. Dat heeft er onder 

andere toe geleid dat in Ridderkerk de Toolkit Houtrookoverlast (gedeeltelijk) wordt 

toegepast. Graag zien wij nu ook dat er vooruitlopend op eventueel landelijk beleid in de 

APV een norm wordt opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald of er in een 

concreet geval sprake is van houtrooklast. Het ontbreken van landelijke regels mag geen 

excuus zijn om lokaal achterover te leunen. 

 

Afvalplan op korte termijn aanpassen 

Het nieuwe college heeft uitgesproken het afvalplan op onderdelen aan te willen passen. 

De PvdA Ridderkerk vindt dat een goede zaak. Acht maanden na de verkiezingen is 

echter nog volstrekt onduidelijk welke aanpassingen in het afvalplan zijn te verwachten. 

Laat staan wanneer deze doorgevoerd gaan worden. Wij vragen het college om op korte 

termijn met een inwonervriendelijk afvalplan te komen. Een afvalplan waarbij rekening 

wordt gehouden met inwoners die slecht(er) ter been zijn. Waarbij de maandelijkse 

gratis ophaaldienst voor grofvuil in stand blijft. Waarbij sprake is van een daadwerkelijke 

lastenverlichting. En heel belangrijk: waarbij het op termijn mogelijk is om zo nodig over 

te stappen op nascheiding. Kortom, van een afvalplan waarbij het voor inwoners 

makkelijker in plaats van moeilijker wordt om hun afval kwijt te kunnen.  

 

V: het afvalplan is grotendeels on hold gezet. Inwoners melden dat goede kliko’s worden 

ingenomen om te worden vernietigd. Waarom gebeurt dit? Kunnen inwoners die graag 

een extra kliko willen deze om niet in gebruik nemen?  
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Investeren in Bolnes 

Het Integraal Accommodatieplan (IAP) over de nieuwe huisvesting van scholen en 

verenigingen is na het afvalplan het plan dat in de vorige raadsperiode het meeste stof 

deed opwaaien. De PvdA Ridderkerk is voor het aanpassen van het IAP op die onderdelen 

waar draagvlak ontbreekt.  

Wij zijn vanaf het begin faliekant tegen de voorgenomen sloop van de Beverbol geweest. 

Een kort na de verkiezingen mede door ons ingediende motie om de Beverbol te 

behouden als sporthal en wijkvoorziening heeft het niet gehaald. Voorafgaand aan de 

Begrotingsraad doen wij nogmaals de oproep aan het college om de Beverbol te laten 

staan. Onder meer de problemen rond de huisvesting van Larosa maken duidelijk wat wij 

rond de besluitvorming over het IAP tot in den treure hebben aangegeven: er is in Bolnes 

een tekort aan ruimte om alle activiteiten die er plaatsvinden op een goede manier te 

kunnen laten doorgaan als de Beverbol wordt gesloopt.  

Daarnaast zien wij graag dat van het megabedrag van € 20-30 miljoen dat het met IAP is 

gemoeid meer in Bolnes wordt geïnvesteerd dan de schamele € 50.000 (0,1% van het 

totaalbedrag) dat tot nu toe is begroot voor de aanleg van een voetpad. Om te beginnen 

door in overleg met S.V. Bolnes, RLTC en de hondenvereniging een impuls te geven aan 

het Sportpark Bolnes. Inclusief een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging die als enige 

club in Ridderkerk niet beschikt over een eigen kunstgrasveld.   

 

Gezonde locatie voor het Gemini 

In het IAP is ook bepaald dat het Gemini een nieuw onderkomen krijgt op een andere 

locatie. De PvdA Ridderkerk juicht het toe dat de school een nieuw onderkomen krijgt. 

Een onderkomen waar de school volgens de geldende normen recht op heeft. De 

beoogde locatie dicht tegen de Rotterdamseweg aan baart ons echter grote zorgen. De 

luchtkwaliteit op die plek behoort tot de slechtste van Ridderkerk. Dat is voor niemands 

gezondheid goed, maar voor opgroeiende jongeren is dat helemaal schadelijk. Het is niet 

voor niets dat straks aan een kant van de school de ramen niet open kunnen. Ook niet 

op een mooie lente- of zomerdag. Dat is geen wenselijke situatie.  

De PvdA Ridderkerk is daarom voor nieuwbouw op een andere locatie. Onze voorkeur 

gaat daarbij uit naar het Reijerpark. Zonder dat de bouw daarbij vertraging oploopt. Ook 

het schoolbestuur staat positief tegenover deze locatie. De school zou daar mooi in het 

groen komen te liggen en er bestaat de mogelijkheid om in de toekomst in de breedte uit 

te breiden in plaats van in de hoogte. Net zoals het Farel dat in het verleden gedaan 

heeft.   

 

Beperk de overlast van Nieuw Reijerwaard voor omwonenden 

De PvdA Ridderkerk krijgt regelmatig signalen van bewoners van de Rijksstraatweg dat 

zij overlast ervaren van de werkzaamheden op Nieuw Reijerwaard. Wij vinden dat op de 

gemeente de verantwoordelijkheid rust om te zorgen voor een leefbare leefomgeving 

voor de bewoners van de Rijksstraatweg. Eind 2017 is mede op ons initiatief een motie 

aangenomen voor een lucht- en geluidmeetpunt op Nieuw Reijerwaard. Het meetpunt 

moet inzichtelijk maken hoe de lucht- en geluidkwaliteit zich bij de woningen 

ontwikkelingen als er zich bedrijven vestigen op het bedrijventerrein en de 

verkeersstromen daardoor toenemen. Dit was ook een wens van omwonenden. Op basis 

van de resultaten van de metingen kunnen indien nodig (aanvullende) maatregelen 

worden genomen om de leefbaarheid te garanderen, zoals het versneld aanleggen van de 

aarden wal en het nemen van andere geluidwerende maatregelen. Zeker als er straks 

drie grote windturbines op het bedrijventerrein komen te staan en de geluidsbelasting als 

gevolg daarvan verder toeneemt. Het onderzoek van de werkgroep Lucht en Geluid heeft 

dit ook duidelijk gemaakt. Blij zijn wij dat mede naar aanleiding van onze vragen de 

Rijksstraatweg wordt afgesloten voor vrachtwagens (bestemmingsverkeer uitgezonderd). 

Een goede en tijdige verkeersontsluiting van het verkeer van en naar Nieuw Reijerwaard 

blijft een belangrijk aandachtspunt. 
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Kinderpardon 

In Nederland verblijven ongeveer 400 kinderen van migranten/vluchtelingen die hier 

geboren zijn of langer dan vijf jaar wonen. Zij lopen bewezen psychologische schade op 

als zij uitgezet worden naar hun land van herkomst (of dat van hun ouders). Lokale 

gemeenschappen komen in beroering en verzet wanneer het een kind betreft dat binnen 

hun gemeentegrenzen woont of naar school gaat.  

Het huidige Kinderpardon is in het leven geroepen om juist dit te voorkomen maar wordt 

zo uitgevoerd dat ca. 97% van de beroepen daarop wordt afgewezen.  

 

M: PvdA Ridderkerk dient samen met de ChristenUnie en Groen Links een motie in om 

aan te sluiten bij de ‘Kinderpardon gemeenten’ en bij de staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid aan te dringen op een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen. 

 

GOED WERKEN 

 

Op weg naar meer maatwerk! 

Er zijn veel capabele inwoners in Ridderkerk die graag uit de bijstand zouden willen 

komen. Dat lukt niet iedereen, ook niet met sollicitatieplicht en strenge aanpak. Met 

name ouderen en mensen die al langer dan vijf jaar in de bijstand zitten, schrijven vele 

sollicitatiebrieven en krijgen afwijzing op afwijzing. Ook als zij met lagere functies of 

inkomen genoegen willen nemen. Dat is enorm deprimerend. In Rotterdam wordt het 

beleid daarom aangepast. Niet meer verplicht een aantal keren per week solliciteren en 

niet meer papierprikken zonder perspectief. Wel worden zij gesteund in hun zoektocht 

naar werk of vrijwilligerswerk, zij hebben bedrijven en organisaties immers veel te 

bieden. Dus ook oudere werklozen ontvangen meer en sneller bij- of omscholing.  

Vakbonden zoals de CNV steunen de ontheffing van de sollicitatieplicht. Het vaker 

verlenen van ontheffing van de sollicitatieplicht kost geen geld, de winst zit in welzijn en 

effectiever inzetten van capaciteiten. Er is wel politiek draagvlak nodig.  

 

M: PvdA Ridderkerk werkt aan een motie ‘Maatwerk Sollicitatieplicht 60 plus’  

 

Duurzaam aan de slag 

De economie trekt aan maar de inwoners van Ridderkerk profiteren daarvan nog 

onvoldoende. Bijstandsgerechtigden zouden vaker gericht bijgeschoold kunnen worden 

dan nu wordt gedaan. Uit de antwoorden op onze vragen blijkt dat er slechts beperkt 

maatwerk scholing wordt ontvangen. Daarnaast blijft het de vraag of de algemene 

sollicitatietrainingen hun doel raken.  

De PvdA Ridderkerk is benieuwd wat de verdubbeling van het aantal klantmanagers 

betekent voor de uitstroom uit de bijstand. En of dit een duurzame uitstroom is. De ratio 

aantal klantmanagers ten opzichte van de uitstroom is een indicator die het volgen waard 

is. Net als de ratio contact met ondernemers en gerealiseerde banen. 

Het is opmerkelijk dat niet geregistreerd wordt of mensen die via de gemeente geplaatst 

worden bij een werkgever, na de duur van de afspraak nog werken bij die werkgever. Er 

wordt nagebeld, maar wat gebeurt met de informatie? 

De werkgever krijgt door de overeenkomst deze medewerkers deels gratis en deels voor 

een zeer laag tarief. Om draaideurbijstandsgerechtigden en misbruik door werkgevers te 

voorkomen is registratie wenselijk. Een herhaalde aaneenschakeling van Werk-WW-

(aanvullende)bijstand met bijbehorende bureaucratie en inkomensinstabiliteit doet het 

schuldenrisico bij de werknemers toenemen. 

 

T: Wij vragen de toezegging van het college dat inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel 

bijstandsgerechtigden in minder dan 18 maanden weer een bijstandsaanvraag doen. 

 

T: Wij vragen van het college om op korte termijn met een Werkplan te komen over de 

wijze waarop meer mensen geholpen worden naar passende arbeid mèt een voldoende 

inkomen om van rond te komen of naar vrijwilligerswerk. 
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Huishoudelijke hulpen verdienen het 

PvdA Ridderkerk zet zich lokaal nog steeds in voor fatsoenlijke contracten en fatsoenlijke 

loon voor huishoudelijke hulpen. En voor snelle toekenning en voldoende uren hulp voor 

hen die steun nodig hebben en voor mantelzorgers. 

Het is goed dat door landelijke afspraken Huishoudelijk Hulpen een meer fatsoenlijk loon 

gaan ontvangen en dat er een streep is gezet door schijnzelfstandigen constructies. Door 

de nieuwe loonschalen zullen de lonen in vier jaren met 25% moeten stijgen. 

Wij vragen het college bij de gecontracteerde partners op te vragen of huishoudelijk 

hulpen daadwerkelijk fatsoenlijke lonen ontvangen en of de 

schijnzelfstandigenconstructie of personeel zonder dienstverband constructie nog wordt 

gebruikt. 

 

T: PvdA Ridderkerk vraagt de toezegging van het college de toezegging om bij nieuwe 

contractafspraken en aanbestedingen continuïteit en klanttevredenheid van personeel 

mee te laten wegen 

 

Gratis parkeren als steun in de rug voor winkeliers en horeca 

Nu het beter gaat met de economie, heeft de detailhandel het nog altijd moeilijk. Ook in 

Ridderkerk. Met name op het dorp is de leegstand duidelijk zichtbaar. Dat komt niet 

alleen door hoge huren, maar ook doordat steeds meer aankopen via internet worden 

gedaan. De gemeente is al langere tijd met winkeliers en andere betrokken partijen in 

gesprek over een pakket aan maatregelen om het winkelhart ook op langere termijn 

levendig en vitaal te houden. Maar dit heeft nog maar tot weinig concrete maatregelen 

geleid. De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat onze winkeliers op korte termijn een 

steuntje in de rug krijgen.  

In de vorige raad is een aantal keer gesproken over gratis parkeren, maar de effecten 

daarvan zijn ongewis. Trekt het meer bezoekers naar het winkelcentrum? Draagt het bij 

aan een hogere omzet voor winkeliers? Wij zien daarom graag dat er, in overleg met de 

winkeliers en horecaondernemers, een pilot gratis parkeren wordt gehouden in het 

winkelcentrum in de eerste helft van 2019. De resultaten van de pilot kunnen worden 

betrokken bij de invulling van het door het nieuwe college op te stellen 

ontwikkelperspectief voor het Centrum. Tezamen met het onderzoek naar het 

parkeergedrag van bezoekers van het winkelcentrum. Op deze manier kan de raad een 

weloverwogen beslissing nemen over het toekomstig parkeerbeleid.  

 

M: wij dienen samen met Burger op 1 een motie in voor een pilot met gratis parkeren in 

de eerste helft van 2019.  

 

Meer evenementen, waterplezier en een schaatsbaan 

In september heeft er een feestweek plaatsgevonden op het Koningsplein. Om te vieren 

dat het Koningsplein met de bouw van de Kuyperhof was afgerond. Dit naar aanleiding 

van een vorig jaar door de PvdA Ridderkerk en GroenLinks ingediende motie. Lange tijd 

leek er door voornamelijk financiële redenen geen feest te komen, maar dankzij de inzet 

van betrokken vrijwilligers, ondernemers, sponsors en de gemeente die voor een bepaald 

bedrag garant heeft gestaan, is het toch gelukt om een feestweek te organiseren. En 

Ridderkerk heeft ervan genoten.  

Wij zijn een groot voorstander van evenementen in alle wijken van Ridderkerk. En van 

een bruisend Koningsplein met waterplezier, een schaatsbaan en het Koningspleinfestijn. 

Evenementen dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen jong en oud. Bovendien 

zijn evenementen een steuntje in de rug voor onze winkeliers en horecaondernemers die 

zich inzetten voor levendige winkelgebieden. Wij vinden het niet meer dan normaal dat 

de gemeente indien nodig een financiële bijdrage levert aan een evenement. Want als we 

als politiek ontmoeting tussen mensen willen stimuleren, kunnen we niet van onze 

inwoners en ondernemers verwachten dat zij steeds gratis voor ons de slingers 

ophangen.  
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Gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima  

De PvdA Ridderkerk zet zich al langere tijd in voor gratis openbaar vervoer voor 

doelgroepen. Vorig jaar is mede op ons initiatief gratis openbaar ingevoerd voor ouderen 

met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Wij hebben toen nadrukkelijk 

aangegeven dat wij dit zien als een eerste stap. In juli 2019 wordt naar verwachting 

gratis openbaar vervoer ingevoerd voor alle ouderen. Dit is ook een van de speerpunten 

uit ons verkiezingsprogramma. Wij vinden het belangrijk dat het college voorafgaand aan 

het invoeren van gratis openbaar vervoer alle ouderen persoonlijk informeert. Alleen een 

bericht in de Blauwkai is niet voldoende.  

Van de ouderen die al gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen, maakte in het 

eerste jaar 21% daar gebruik van. Dit is inmiddels opgelopen tot 36%. De verwachting is 

echter dat lang niet alle ouderen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om gratis 

met het openbaar vervoer te reizen. De PvdA Ridderkerk is er een groot voorstander van 

dat ook minima gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Bijvoorbeeld voor 

familiebezoek en sollicitaties. Om te beginnen kan het budget dat na een jaar is 

overgebleven hiervoor worden ingezet.  

 

GOEDE ZORG 

 

De kwetsbaarste mensen krijgen de minste zorg? 

De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel 

Planbureau vinden dat er te weinig oog is voor de kwetsbaarste mensen waardoor zij niet 

de zorg krijgen die zij nodig hebben. 

Vooral psychiatrisch patiënten, demente ouderen en jongeren met een licht 

verstandelijke beperking kunnen de weg naar goede zorg en ondersteuning niet vinden. 

Ook in Ridderkerk zijn de wachtlijsten lang en wordt er soms eerst geruzied over wie de 

rekening gaat betalen voordat er goede zorg wordt geleverd. Daarnaast vraagt het 

zorgsysteem het meest van mensen op het moment dat zij het minst kunnen hebben.  

Het wijkteam is een belangrijke pijler onder het lokale zorg- en welzijnsbeleid. De PvdA 

Ridderkerk is blij met de extra injectie voor de WMO transformatie. Vooral de koppeling 

tussen eerste en tweede lijn (Welzijn en Zorg) is daarbij belangrijk. Het betreft hier twee 

verschillende culturen, waarbij het nodig is dat deze elkaar niet alleen respecteren, maar 

ook elkaar goed verstaan en inzetten op een effectieve en functionele samenwerking. Dit 

proces dient niet te worden onderschat en moet goed worden begeleid. Op die manier 

kan er met signalering, begeleiding en vrijwillige inzet in de wijken de aansluiting bij de 

doelgroep sterk verbeterd worden. 

Het wijkteam zou versterkt moeten worden zodat zij meer ruimte hebben voor 

samenwerking, afstemming en verwijzing naar de verschillende voorzieningen. Er is ook 

meer capaciteit nodig om systematisch en structureel te werken volgens ‘Een gezin een 

plan’. Versterken van het welzijn van inwoners kan een zorgvraag overbodig maken. Het 

zou wenselijk zijn dat er meer ruimte kwam om in samenwerking het preventieve aanbod 

door te ontwikkelen gericht op het versterken van levensvaardigheden als autonomie en 

zelfzorg, het aangaan en behouden van positieve relaties en het omgaan met 

tegenslagen en verlies. 

 

Resultaatgericht indiceren Schoon en leefbaar huis 

Door recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat in Ridderkerk de 

werkwijze weer moet worden aangepast. De cliënt moet weten waar hij aan toe is bij de 

toekenning van het aantal uren huishoudelijke hulp. Het bepalen daarvan mag niet aan 

zorgaanbieders worden overgelaten. De gemeente kan bij het bepalen van de uren 

uitgaan van de al lang bestaande objectieve CIZ normen waar de PvdA Ridderkerk in 

2014 al op gewezen heeft.  

Gezien de thuissituatie van dementerenden, eenzaamheid, (bijna) overspannen 

mantelzorgers en mensen met een complexe zorgvraag vragen wij het college om bij het 

indiceren van de uren de meest kwetsbare huishoudens een half uur extra toe te kennen. 
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Meldpunt Jeugdhulp gestart 

Er zijn nog steeds veel signalen dat het niet goed loopt met de gespecialiseerde 

jeugdzorg. Ook de wachtlijsten nemen niet voldoende af. Deze kinderen zitten thuis, 

lopen achterstand op op school en zijn vaker mikpunt van pesten. De Kinderombudsman 

Rotterdam vindt het zo alarmerend dat er een meldpunt is gestart. Ook Ridderkerkse 

meldingen worden daarin meegenomen. 

PvdA Ridderkerk blijft bij het nieuwe college aandringen op verkorting van de 

wachtlijsten bij wijkteams en gespecialiseerde jeugdhulp zodat kinderen sneller worden 

geholpen. 

 

Kwetsbaar kind meer dan een uur onderweg naar school? 

Het gegeven in het leerlingenvervoer dat 51 jonge kinderen meer dan twee uur per dag 

moeten reizen naar school of dagbesteding vindt de PvdA Ridderkerk onwenselijk. De 

reistijd is vaak te lang voor deze groep jonge kinderen vanaf vier jaar. 

Ouders geven aan dat deze reistijd (te)veel energie vraagt van hun kinderen en dat 

aanpassen van de reistijd erg moeilijk is. De vermindering van de reistijd van het ene 

kind wordt vaak een vermeerdering van de reistijd van het andere kwetsbare kind. De 

PvdA Ridderkerk vindt dat de gemeente de reistijd zou moeten beperken tot maximaal 

een uur enkele reis, of beter nog tot 45 minuten. 

 

Armoederisico 

Het aantal huishoudens dat in moet rondkomen van een minimuminkomen is in 

Ridderkerk gestegen. 

Werk geeft geen garantie. Een groot deel van deze huishoudens bestaat uit werkende 

armen. Inwoners met een klein baantje, alleenstaande ouders en zzp’ers hebben moeite 

om rond te komen. Het armoederisico is door verschillende oorzaken toegenomen in de 

groep jongeren tot 27 jaar en in de groep 55-65 jarigen.  

En een probleem komt nooit alleen. De samenleving wordt steeds ingewikkelder, veel 

zaken kunnen alleen digitaal opgezocht worden. En een beperking op het ene leefgebied 

heeft effect op een ander leefgebied. 

De PvdA Ridderkerk zet zich daarom in voor integrale steunplannen zowel bij een 

zorgaanvraag als bij inkomensondersteuning, naar het voorbeeld van Mobility Mentoring. 

Zodat inwoners niet een probleem oplossen maar sterker en ontspannener in het leven 

komen te staan. Sociaal en financieel is dat duurzamer. 

 

Je ziet het niet, een op de 7 mensen heeft een verstandelijke beperking 

Licht verstandelijk beperkten hebben een IQ tussen 50-70 en zwakbegaafden tussen 70-

85. Aan het uiterlijk kun je het niet zien. Zij komen relatief vaker in aanraking met 

schuldhulpverlening, pesten op school, loverboys, laaggeletterdheid, de bijstand en bij 

zorgaanvragen. Terwijl tegelijk uit onderzoek blijkt dat voor deze groep het zelfstandig 

indienen van een hulpvraag erg ingewikkeld is en dat zij die hulp nodig hebben. 

Zij worden vaker blootgesteld aan negatieve levensfactoren. Ze zijn streetwise en willen 

meedoen. En zijn daardoor beïnvloedbaar. Ze hebben vaak weinig informele steun. 

Vroegsignalering en de drempel naar hulp zo laag mogelijk maken is dan ook belangrijk. 

Het trainen van medewerkers in het herkennen en omgaan met mensen met een LVB is 

noodzakelijk. 

De PvdA Ridderkerk is dan ook positief over de inzet van het college om de communicatie 

met de inwoners zowel digitaal als op papier eenvoudiger en begrijpelijker in te richten, 

bij voorkeur op het laagst mogelijke taalniveau maximaal B1. Daarnaast zou er altijd 

moeten worden vermeld naar wie gebeld kan worden wanneer iets niet duidelijk is. 

Voor iedereen geldt dat mensen met grote zorgen hun denkkracht niet ten volle kunnen 

benutten en dat wanneer mensen ontzorgd worden door goede hulp hun denkkracht en 

mogelijkheden om zich te redden en deel te nemen aan de samenleving weer stijgen. 

Meer aandacht hebben voor deze groepen bij schulddienstverlening, jongerenwerk, 

opvoedondersteuning, woonvormen en maatschappelijke opvang en begeleiding naar 

werk is dan ook hard nodig.  
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Schulden, wees er snel bij 

Het is wenselijk om meer in te zetten op preventie en vroegsignalering. De groepen met 

schuldenrisico zijn bekend en kunnen gericht benaderd worden. Maar ook hier geldt 

‘Weten is nog geen doen’. De gemeente kan helpen voorkomen dat schulden onnodig 

oplopen door kritischer te zijn ten aanzien van de termijn waarop voorschotten worden 

verstrekt, en de termijn en zwaarte van maatregelen waarbij uitkeringen worden 

ingehouden of gekort. Voor iemand met een minimuminkomen is een schuld van € 3000 

niet zelf op te lossen. Zelf aanmodderen betekent een grote kans op meer schulden.  

Als alle psychologische en bureaucratische drempels zijn geslecht en schuldhulpverlening 

kan starten, blijkt het gemiddeld schuldenpakket inmiddels € 43.000 verdeeld over 

veertien schuldeisers. Een slechte start voor een schuldhulptraject. Langdurige 

schuldenproblematiek, leidt tot ingesleten overleefpatronen, hetgeen intensieve 

begeleiding en ondersteuning vergt met een grotere kans op uitval. Laten we preventief 

en uitreikend werken, dat loont voor alle partijen.  

 

Er is een toename van jongeren met schulden 

PvdA Ridderkerk pleit voor een proef waarbij relatief kleine schulden bijvoorbeeld van 

jongeren worden overgenomen door de gemeente waardoor de incassokosten van de 

verschillende schuldeisers niet meer zorgen voor de snelle toename van de schuld. Er is 

meer rust en overzicht. Van de jonge schuldenaar wordt verwacht dat er maandelijks 

naar vermogen de schuld aan de gemeente wordt afbetaald.  

 

T: PvdA Ridderkerk vraagt van het college de toezegging om de mogelijkheden te 

onderzoeken om een pilot ‘Jong en schuldvrij’ te starten.  

 

DIENSTBARE GEMEENTE 

 

Vrijwilligers en verenigingen optimaal ondersteunen 

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. In Ridderkerk zijn veel actieve 

vrijwilligers. De PvdA Ridderkerk heeft veel waardering voor hen en vindt dat zij optimale 

ondersteuning verdienen. Daarin valt nog genoeg te verbeteren. Dat bleek bijvoorbeeld 

tijdens de zomervakantie toen de voorzitter van 3x2 aandacht vroeg voor de 

bureaucratie rond het aanvragen van de jaarlijkse vergunning. Er zijn goede 

mogelijkheden om dit beter te regelen. Maar er is meer. We zien dat steeds meer 

vrijwilligersorganisaties moeite hebben met het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. 

En nadenken over de vraag hoe je je vereniging organiseert nu er steeds meer met 

tijdelijke inzet van vrijwilligers gewerkt moet worden. Juist in deze tijd heeft 

vrijwilligerswerk extra steun nodig. De PvdA Ridderkerk ziet graag dat het college het 

vrijwilligersbeleid hierop aanpast. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de kennis en 

kunde van organisaties als Movisie, NOC/NSF en Sportsupport Rotterdam.  

 

Sterker en weerbaarder maken van inwoners  

De PvdA Ridderkerk vindt de positie van de inwoners in de ambtelijke molens niet sterk 

genoeg. Daarom wordt er aandacht gevraagd voor meer onafhankelijke begeleiders voor 

onze inwoners wanneer zij een aanvraag doen bij de gemeente.  

Ridderkerk is niet zoals Albrandswaard aangesloten bij de Ombudsman. Van onze 

inwoners wordt verwacht dat zij in bezwaar gaan tegen een besluit en daarna eventueel 

naar de rechter stappen. Dat vraagt veel energie van mensen in een kwetsbare en 

afhankelijke situatie.  

PvdA Ridderkerk pleit voor een Ombudsfunctie in Ridderkerk, bij voorkeur ondergebracht 

bij een onafhankelijke ombudsman of vrouw. Het is het onderzoeken waard of het ook 

ondergebracht kan worden bij het Maatschappelijk Burgerplatform.  

 

Kinderburgemeester 

Participatie vraagt om vertrouwen. Inwoners zouden in een vroeg stadium betrokken 

moeten worden bij de plannen voor hun buurt, voordat ambtenaren aan de slag gaan. 

Dat geldt voor volwassenen maar ook voor onze jeugd. 
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De PvdA Ridderkerk staat dan ook positief tegenover de inzet om jongeren en kinderen 

meer te betrekken en te informeren over democratie en participatie. Kinderen en 

jongeren mogen meepraten over alle onderwerpen en zouden bewust uitgenodigd 

moeten worden om mee te praten over de onderwerpen die hen direct raken. De PvdA 

Ridderkerk pleit al langer voor een kinderburgemeester en een kinderraad. Ook dit jaar 

stelden wij er vragen over.  

Met het installeren van een kinderburgemeester wordt zichtbaar gemaakt dat onze jeugd 

ertoe doet.  

 

M: Wij dienen met het CDA en Leefbaar Ridderkerk en andere partijen een motie 

Kinderburgemeester in. 

 

Right to Challenge 

Inwoners hebben het recht om zaken op te pakken die zij beter kunnen dan de 

gemeente. Inwoners hebben het recht om buurtgenoten te laten opbloeien. 

Dat kan door een woonzorgproject zijn, een sociale moestuin of het opstarten van een 

open podium.  

Dat vraagt van de gemeenten het loslaten van de regie en bepalende rol en overstappen 

naar een samenwerkende rol. Ambtenaren en colleges worstelen met deze dienende rol. 

Voorwaarden voor samenwerking zijn transparantie en daadwerkelijke participatie van 

inwoners, dat vraagt moed en vertrouwen aan de kant van de inwoners maar nog veel 

meer aan de kant van de gemeente. 

Het is een goede eerste stap wanneer er regelmatig samen met inwoners gereflecteerd 

wordt op de contactpersonen inclusief de hogere functies waarmee het meest direct 

contact is waaronder bedrijfscontactfunctionaris, wijkregisseur, klantmanager en 

baliemedewerker.  

 

Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur dagen uit om na te denken en maken nieuwsgierig. Dankzij muziek, 

beelden en verhalen kunnen we onze eigen voorstelling van de wereld kritisch toetsen en 

ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat kinderen al in aanraking komen met kunst en 

cultuur. De PvdA Ridderkerk hoopt dat de vleugel van het gemeentehuis zich kan en wil 

ontwikkelen tot een Ridderkerks cultuurcentrum. 

Kunst is niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen belangrijk.  

Mensen met een kleine beurs zouden moeiteloos toegang moeten kunnen krijgen, zodat 

de blik verbreed en het hoofd uitgedaagd wordt. Of zoals inwoners het zeggen:  

‘Als ik schilder, vergeet ik even alle ellende’ 

“De docent vroeg of ik mee wilde doen met muziekles. De eerste keer durfde ik niet. 

Toen heb ik toch meegedaan. Gelukkig maar want dankzij de muziek vind ik mezelf 

opnieuw uit.” 

De PvdA Ridderkerk steunt onze lokale kunstenaars, de Kunstroute, de Oudheidkamer, 

de theater- en muziekverenigingen en andere culturele instellingen in Ridderkerk.  

 

Kwaliteit onderzoeken 

De PvdA Ridderkerk is van mening dat de kwaliteit van onderzoeken in de gemeente van 

goede kwaliteit moet zijn. Wij verwachten dat bij de onderzoeken informatie wordt 

verstrekt over de kwantiteit en kwaliteit. Meer zorgvuldig en meer transparant. De 

resultaten van onderzoeken die onvoldoende representatief, objectief of kwalitatief zijn 

zouden met de nodige kanttekeningen gepresenteerd moeten worden. In de 

communicatie erover is terughoudendheid over de resultaten op zijn plaats, ook op het 

moment dat het gemeentebestuur positief is over de uitkomsten. 

 

T: De PvdA Ridderkerk vraagt het college om in beeld te brengen welke mogelijkheden er 

zijn om de kwaliteit van de onderzoeken en de communicatie over de resultaten te 

verbeteren. 

 

 



11 

 

Samen zorgen voor een veilig Ridderkerk 

De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat de vrijwilligers van de buurtpreventie vanuit 

de gemeente en de politie op adequate wijze worden ondersteund. Zij zijn de oren en  

ogen in onze wijken. De financiële bijdrage van de gemeente aan de buurtpreventie is al 

jaren hetzelfde en wat ons betreft wordt die bijdrage verhoogd. Uiteraard blijven ook de 

politie en boa’s zelf onmisbaar voor een veilige samenleving. Wij maken ons zorgen over 

het – in vergelijking met andere gemeenten – relatief hoge aantal woning- en auto-

inbraken in Ridderkerk. Dat geeft niet alleen aan dat meer inzet van de politie nodig is bij 

de bestrijding van deze delicten, maar onderstreept ook het belang van goede 

voorlichting door de gemeente, steun aan de buurtpreventie en natuurlijk oplettendheid 

van ons allemaal. Speciale aandacht dient er daarbij te zijn voor kwetsbare groepen, 

zoals ouderen. Helaas zijn er criminelen actief die zich juist in deze doelgroep lijken te 

specialiseren.  

Jongeren hebben een plaats in onze samenleving en openbare ruimte. De meeste 

Ridderkerkse jongeren doen het gewoon goed.  

Wanneer jongeren elkaar ontmoeten in de openbare ruimte wordt er soms overlast 

ervaren. De ervaren mate van overlast hangt sterk samen met het volume, tijdstip, 

frequentie en mate waarin jongeren en omwonenden nog communiceren. Het wordt 

lastig wanneer er aan de jongerengroep een crimineel randje ontstaat. Omwonenden, 

jongeren, ouders, jongerenwerkers en wijkagenten moeten dan de handen ineen slaan 

om het voor iedereen aangenaam te houden. De ervaringen in het Erasmuspark, 

Huygensplantsoen, Dillenbrugplein, Cruyffcourt laten zien dat het niet makkelijk is. 

Ook het tegengaan van drugsoverlast en alcoholmisbruik in onze gemeente blijft een 

belangrijk aandachtspunt. Niet voor niets is hier recent in het wijkoverleg Centrum extra 

aandacht voor gevraagd. 

Net als de Hartstichting adviseert het Maatschappelijk Burgerplatform om Ridderkerk op 

te delen in 6minutenzones. Zones waarin mensen binnen 6 minuten de juiste hulp 

kunnen bij een bij een hartstilstand. Dat maakt het verschil tussen leven en dood en 

daarvoor zijn voldoende AED’s nodig verspreid over de gemeente.  

 

V: de capaciteit van het basisteam Oude Maas wordt uitgebreid met 4,9 fte. Wat gaat 

Ridderkerk daar concreet van merken?  

 

V: Op welke wijze gaat het college uitvoering geven aan het advies van het 

Maatschappelijk Burgerplatform om tot een 100% dekking van AED’s in de gemeente te 

komen?  

 

Tot slot 

Wanneer mensen met hun mogelijkheden en beperkingen centraal worden 

gezet en gehandeld wordt vanuit de geest van de wetten is er veel mogelijk.  

De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur verbindend 

optreedt, zorgt voor een vangnet voor de kwetsbaren en voor een springplank 

voor de weerbaren in nood. De boekhouder, de sterkste of de grote mond 

moeten niet de dienst uit kunnen maken. Als we samen werken en generaties 

verbinden, zijn we samen sterker.  

Wij vertrouwen op een gemeentebestuur, beleidsmakers en inwoners met een 

warm hart en verstandig hoofd.  Wij danken de ambtenaren voor hun inzet om 

een begroting voor het komende jaar te presenteren. En wensen de nieuwe raad 

en het college veel wijsheid en collegialiteit toe bij het bespreken ervan. 

 

Namens de PvdA Ridderkerk, 

 

Raadsleden 

 

Burgerleden 

Jeroen Rijsdijk Yvet den Haan 

Arianne Ripmeester Ruud van den Bergh 

Jilles Soffree  



12 

 


