
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen Wonen 

Vergaderdatum: 15 november 2018 

Steller en fractie: Lucien Westbroek partij 18PLUS 

Agendapunt: 6. 1e wijziging programmabegroting 2019 – 2022  

Portefeuillehouder: allen 

Datum indiening vraag bij griffie: 15 november 2018 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 19 november 2018 

 

Vraag 1 
Terugkoppeling aan bewoners op meldingen kost zo’n 77.000 euro extra. Waar komen deze kosten 
precies vandaan?  
 
Programma 1 
 

Antwoord 
Er is een grote toename van het aantal meldingen openbare ruimte. Deze willen we zo goed mogelijk 
doorzetten en verwerken. Ook hebben we gemerkt dat inwoners onvoldoende terugkoppeling ervaren op 
dit gebied. Er is onder andere sprake van een gebrek aan personele capaciteit om de toename van de 
meldingen te verwerken en om mensen terug te bellen of te mailen. We willen dit graag verbeteren. Het 
bedrag is hierop gebaseerd.  
 

Vraag 2 
Wat houdt “Strategie: de juiste boodschap op het juiste moment en de juiste plaats” precies in? 
 
Programma 1 
 

Antwoord 
Er komt heel veel informatie op ons af. Het is meer dan ooit belangrijk om op het juiste moment op de 
juiste plek te communiceren. Op dit moment hebben we veel communicatiekanalen. We gaan daarin 
focus aanbrengen zodat de inwoner de informatie krijgt op het communicatiekanaal waar hij het 
verwacht. Om aan die verwachtingen te voldoen gaan we hier onderzoek naar uitvoeren. Op basis van 
de uitkomsten beslissen we welke kanalen we wel en niet inzetten.  
 

Vraag 3 
 
Kan er toegelicht worden wat “Inzetten op camerahandhaving op urgente locaties inclusief benodig- de 
capaciteit vanuit handhaving” precies zal inhouden wat betreft verkeer en vervoer? 
 
Programma 3 
 

Antwoord 
Op verschillende plekken in het land wordt al met handhaving door middel van camera’s op 
verkeersovertredingen gewerkt, zoals vrachtwageninrijverboden. De camera maakt foto’s van 
vrachtwagens die de weg inrijden. BOA’s beoordelen dan aan de hand van de foto’s of er sprake is van 
een overtreding en kunnen dit doorzetten naar Justitie. Voor Ridderkerk gaan we hiermee een pilot doen 
bij de bussluis Rijksstraatweg/Verbindingsweg. Binnenkort wordt u daarover nader geïnformeerd. 
 



 

Vraag 4 
Welke informatie zal er in de “Nota Parkeernormen Ridderkerk” zoal komen? 
 
Programma 3 
 

Antwoord 
In de Nota Parkeernormen Ridderkerk worden de normen opgenomen voor het aantal 
parkeerplaatsen/fietsvoorzieningen, die bij nieuwbouw van bijvoorbeeld woningen, bedrijven, scholen 
e.d. moeten worden meegenomen. Bij nieuwe bestemmingsplannen toetsen we dan aan die nota. 
 

Vraag 5 
 
Het college is voornemens om “Opstellen Ontwikkelperspectief Centrum 2035 en uitvoeren daarvan” in 
zijn geheel in ’n jaar af te ronden? Of geldt dit enkel voor het opstellen van het ontwikkel perspectief? 
 
Programma 4 
 

Antwoord 
Het opstellen hiervan duurt een jaar (zie startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum), maar de uitvoering 
zal meerdere jaren kosten. 
 

Vraag  6 
 
Wat wordt er gedaan voor de structureel extra kosten voor het project “sporten en bewegen in de 
buitenruimte” en worden bij dit project Ridderkerkse. Sporters en sportondernemers erbij betrokken? 
 
Programma 6 
 

Antwoord 
Voor iedere inwoner van Ridderkerk moet een beweegaanbod beschikbaar zijn, zodat iedereen een 
leven lang ongeacht de mentale of fysieke conditie actief mee kan doen. Dit aanbod kan gevonden 
worden bij de bestaande sportverenigingen. Trend is echter dat steeds meer mensen (ook) graag 
sporten in de buitenruimte. Ook deze manier van bewegen willen we stimuleren en mogelijk maken. 
O.a. op aangeven van Ridderkerkse sporters en sportondernemers, faciliteren en doen we mee aan het 
realiseren van e.e.a. Denk aan hardlooproutes, mountainbikeroute, hindernissen etc. 
 

Vraag 7 
Heeft het college al concrete ideeën hoe het “Bevorderen dat ieder kind bij het verlaten van de 
basisschool minimaal zwemdiploma A heeft” ten uitvoer zal brengen? 
 
Programma 6 
 

Antwoord 
Nee. We denken daar begin volgend jaar meer duidelijkheid over te kunnen geven. 
 

Vraag 8 
Waarom start mantelzorg pas 2021? 
 
Programma 7, 8, 9 
 

Antwoord 
De bedoeling is dat we de behoefte aan mantelzorg en mogelijkheden voor mantelzorg en respijtzorg in 
beeld gaan brengen. Hiervoor hebben we een eenmalig budget nodig in 2021.  
 
Aan de huidige voorzieningen m.b.t. mantelzorg wordt overigens niets gewijzigd. Deze blijven gewoon in 
stand. 
 



 

Vraag 9 
 
Wat doet de gebiedsmanager, kunnen deze taken niet gewoon door huidige ambtenaar/wethouder 
gedaan worden? 
 
Programma 11 
 
 
 

Antwoord 
Er is op dit moment geen personele capaciteit om deze functie binnen bestaande middelen uit te voeren. 
De gebiedsmanager heeft als functie alle ontwikkelingen en opgaven integraal op elkaar af te stemmen, 
intern en met externe partijen. Denk bijvoorbeeld aan het afstemmen van alle ruimtelijke ontwikkelingen,  
integrale plannen voor openbare ruimte, energietransitie-plannen enz. 
 

Vraag 10 
 
Wat houdt “Opstellen thematisch bestemmingsplan bedrijven (uitbreiden Donkersloot)” precies in? 
 
Programma 11 
 

Antwoord 
We werken als gemeente in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Die Omgevingswet gaat uit van 
omgevingsplannen in verschillende gebiedstypologieën, waaronder bedrijven. Wij maken daar in de 
gemeente nu al onderscheid in, door onder andere het omgevingsplan (pilot) Donkersloot op te stellen. 
Die gaat uiteindelijk deel uitmaken van het omgevingsplan bedrijven. In bijlage 5 van de Begroting is 
meer informatie te vinden over de verschillende thema’s. 
 

 


