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Voor iedereen 
 

Algemeen 

 

De eerste begroting na de verkiezingen van 2018 is nog een zogenaamde 

“Begroting bestaand beleid”. De consequenties van het inmiddels uitgewerkte 

collegeprogramma konden in de voorliggende begroting nog niet worden 

meegenomen. En dat collegeprogramma en de financiële consequenties daarvan 

zijn – hoewel inmiddels reeds drie weken geleden aangeboden – vandaag helaas 

ook geen onderwerp van debat. Hierdoor is van nieuw beleid nog niet of nauwelijks 

sprake en kan deze begroting slechts voor het bestaande beleid voor 2019 als 

leidend worden gezien. De financiële consequenties van het collegeprogramma zijn 

in deze begroting ook nog niet verwerkt, waardoor op voorhand duidelijk is dat het in 

de begroting geschetste financiële beeld (niet onbelangrijk voor een begroting) over 

nog geen maand weer anders zal zijn. Op de totale begroting van 125 miljoen zal 

dat beeld niet substantieel wijzigen, maar waar het gaat om het begrotingsoverschot 

en de financiële ruimte die de begroting nog biedt, zal dat beeld wel wezenlijk 

anders zijn. In de vergadering van 22 november zal deze raad het 

collegeprogramma bespreken en de 1e begrotingswijziging waarin de financiële 

consequenties van het collegeprogramma wel zijn verwerkt. Feitelijk stellen we de 

begroting voor 2019 dan ook niet vandaag maar pas op 22 november vast bij 

behandeling van de eerste begrotingswijziging voor 2019. Wat de SGP betreft een 

gemiste kans dat ook het collegeprogramma en de financiële consequenties 

daarvan niet, net zoals in 2014, tijdens de reguliere begrotingsraad behandeld 

kunnen worden. 

 

De inhoudelijke discussie over de plannen voor deze raadsperiode en meer 

specifiek voor 2019 verschuift dus naar later deze maand. Daarmee hoeft de 

begrotingsraad nog geen nutteloze dag te worden. De Prediker schrijft in hoofdstuk 

3 van zijn Bijbelboek dat alles een bestemde tijd heeft. Juist nu concrete plannen 

voor 2019 en daarna pas later besproken zullen worden, dient zich voor dit moment 

de gelegenheid aan om onze diepere politieke drijfveren en een aantal algemene 

onderwerpen die voor de SGP-fractie meer dan gemiddeld belangrijk zijn voor het 

voetlicht te brengen. Onze diepere politieke drijfveren worden door diezelfde 

Prediker aan het eind van zijn boek kernachtig samengevat met de woorden: “Van 

alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, 

want dit betaamt allen mensen.” Het vrezen van God en het houden van zijn 

geboden betekent allereerst luisteren naar wat Hij ons via zijn Woord - de Bijbel - te 

zeggen heeft. Dat geeft niet op iedere vraag een klip en klaar antwoord maar geeft 

wel de basis aan van waaruit de SGP-fractie haar politieke standpunten bepaald en 

debatten wil voeren. Een politiek volgens Bijbelse normen en waarden, normen en 

waarden door Jezus Christus samengevat in: God lief hebben boven alles en de 

naaste als onszelf. In de overtuiging dat het volgen van die geboden heilzaam is 

voor de maatschappij als geheel. Op die manier politiek bedrijven is niet altijd 
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eenvoudig en soms zelfs lastig maar mogen we doen in afhankelijkheid van en 

gehoorzaamheid aan de HEERE en met het gebed om wijsheid en zegen voor 

onszelf en zeker ook voor anderen. 

 

Onderstaand een aantal voor de SGP-fractie belangrijke aandachtsgebieden.  

 

 Ridderkerk is en blijft een zelfstandige gemeente. Samenwerking met 

andere gemeenten is soms noodzakelijk, maar in alle gevallen in het belang 

van Ridderkerk. “Lokaal wat kan, regionaal wat moet” blijft het adagium. 

 Veiligheid is essentieel voor burgers en bedrijven en een kerntaak van de 

overheid. Samen met partners zoals politie, brandweer, buurtpreventie, 

ondernemers en inwoners wordt continue gezocht naar mogelijkheden om 

de veiligheid / het veiligheidsgevoel te vergroten.  

 Overlast, vernieling en milieuvervuiling door vuurwerk wordt zoveel als 

mogelijk beperkt. 

 Ridderkerk is en blijft goed bereikbaar zowel met het OV (bus) de auto als 

met de fiets. Binnen de MRDH wordt actief geparticipeerd en gelobbyd voor 

de inzet van de gelimiteerde BDU gelden voor Ridderkerk. 

 Ontwikkeling van foodcluster Nieuw Reijerwaard biedt kansen voor de locale 

economie waaronder de locale werkgelegenheid. Ontwikkeling van het 

bedrijventerrein wordt zo veel als mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 Zondag als collectief rustmoment is een zegen en vanuit sociaal- en 

welzijnsoogpunt van groot belang. 

 De gemeente dient er te zijn voor inwoners in kwetsbare omstandigheden. 

Zeker wanneer zelfredzaamheid beperkt is en men niet kan terugvallen op 

een eigen netwerk. Misbruik van voorzieningen gaat - op termijn - ten koste 

van hen die het echt nodig hebben en wordt zoveel mogelijk voorkomen en 

waar het zich toch voor doet stevig aangepakt. 

 De leefbaarheid in sommige wijken van Ridderkerk staat onderdruk. Samen 

met partners als Woonvisie en het wijkoverleg wordt gezocht naar 

mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden of verder 

te verbeteren. 

 De hoeveelheid restafval in Ridderkerk is nog steeds te groot.  Om daar 

verandering in aan te brengen moet het afvalbeleidsplan inclusief de - wat 

de SGP betreft - op korte termijn aan de heroverweging te verbinden 

conclusies zo snel mogelijk worden vastgesteld en uitgevoerd. 

 De energietransitie – 100% duurzame energie in 2050 – brengt ook voor 

Ridderkerk de nodige uitdagingen met zich mee. Hiervoor zullen ook in deze 

raadsperiode de eerste concrete plannen gemaakt moeten worden. 

 Het blijft van belang dat er binnen de regio voldoende aanbod van sociale –

huur - woningen blijft. 'Lange tijd was er sprake van voldoende aanbod, nu 

spreekt de regio over een tekort. Ridderkerk levert met 47% sociale huur een 

meer dan evenwichtige bijdrage. 
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 de kwaliteit van de buitenruimte verdient een extra impuls. Hierop is in het 

verleden – toen het nodig was - stevig bezuinigd en dat is merkbaar. Het 

moet beslist niet minder worden en in die gevallen waar het de veiligheid 

en/of de leefbaarheid negatief beïnvloedt zal opgeschaald moeten worden. 

 Ridderkerk is en blijft een financieel gezien stabiele en gezonde gemeente. 

Dat betekent: 

o een structureel en reëel sluitende begroting, 

o lokale lasten kennen - indien ook maar enigszins mogelijk - een niet 

meer dan trendmatige verhoging, 

o kosten voor nieuw beleid worden gedekt binnen de lopende 

begroting, 

o reserves worden alleen incidenteel aangesproken. 

 

Slot 

 

De SGP zegt het college van B&W en de ambtelijke organisatie heel hartelijk dank 

voor de beantwoording van de vele vragen. Graag wensen wij het college van B&W, 

de (burger)raadsleden, de ambtelijke organisatie en allen die op wat voor manier 

dan ook betrokken zijn bij het reilen en zeilen van en in de gemeente Gods zegen 

toe, ambtelijk én persoonlijk. 

 

SGP fractie Ridderkerk. 


