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Het college van burgemeester en wethouders. Staand vanaf links wethouder Cora van Vliet  
(Echt Voor Ridderkerk), wethouder Peter Meij (CDA), burgemeester Anny Attema, 
gemeente secretaris Henk Klaucke. Op de bank wethouder Henk van Os (Partij 18PLUS), 
wethouder Marten Japenga (ChristenUnie) en wethouder Volbregt Smit (SGP).



Woord vooraf

Dichtbij en benaderbaar. Zo gaan wij aan de slag voor Ridderkerk en onze 
inwoners.

De ambities uit het coalitieakkoord ‘Veel kleuren, één palet’ hebben wij 
vertaald naar prestaties in dit collegeprogramma. Het is het uitgangspunt 
voor onze besluiten en voorstellen in de komende periode. Vanuit dit 
programma geven wij de toekomst van Ridderkerk verder vorm. Samen 
met de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers.

Dat doen we met open ogen voor de regio waartoe we behoren. We 
werken aan heldere communicatie met onze inwoners en partners, op alle 
beleidsterreinen. Wij horen graag wat er leeft en speelt in de straten en 
de wijken, in de instellingen en bedrijven. Daarom zoeken we actief het 
contact. We zijn duidelijk over de belangen die we hebben af te wegen, en 
over de dilemma’s waar we soms voor staan.

Veel acties in dit collegeprogramma hebben wij een financiële vertaling 
kunnen geven. Waar dit nog niet mogelijk was, volgt deze vertaling op 
een later moment, als concrete besluiten moeten worden genomen. 
De tussenrapportages geven inzicht in de voortgang van de uitvoering 
van het collegeprogramma.

Ridderkerk, oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk
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Bestuur en 
(overheids)participatie

uit de weg. In de komende periode gaan we 
ook in gesprek met de jeugd en zetten we in 
op kinder- en jongerenparticipatie. Niet meer 
denken vóór de jeugd, maar samen mét de 
jeugd. 

We koppelen actief terug op meldingen, reac-
ties en ideeën vanuit de samenleving. We eva-
lueren de bestaande participatie-instrumen-
ten en waar nodig verbeteren, vernieuwen of 
intensiveren we deze. Komen ideeën uit de 
samenleving niet overeen met de gemeente-
lijke visie, dan zeggen we dat en leggen we uit 
waarom we wel of niet in meegaan met deze 
ideeën. 

Interactie met onze inwoners en participatie 
vinden we belangrijk. Daarin zijn we inno-
vatief. We ontwikkelen een gemeenteapp, die 
meer mogelijkheden biedt dan de huidige. Via 
deze app informeren wij onze inwoners over 
hun directe leefomgeving en kunnen zij daar-

We geven inwoners, ondernemers, maat-
schappelijke organisaties en collega’s uit onze 
organisatie het ‘Ridderkerk-gevoel’: je bent 
er trots op dat je in Ridderkerk woont en/of 
werkt. Ook zijn we benaderbaar voor ieder-
een. 

Wij stellen ons open en actief op en luisteren 
naar onze inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties. We gaan de wijken 
in en bezoeken bedrijven en instellingen. Als 
het kan, ruimen we barrières in regelgeving 

1

We richten ons op: 
› Nabijheid
› Aanspreekbaarheid
› Vernieuwing communicatie
› Kwaliteit en betrouwbaarheid 
dienstverlening
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Binnen bestaande 
budgetten

€ 77.000

€ 53.000

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

PM

€ 60.000

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.
 

DIENSTVERLENING

Analyse BAR-organisatie

Onderzoek informatieveiligheid 
en verbeterplan IT

Terugkoppeling aan bewoners  
op meldingen

Openstellen balies zonder  
afspraak

PARTICIPATIE

Plan van aanpak voor het beoor-
delen, verbeteren en beter onder 
de aandacht brengen van de 
participatie instrumenten

COMMUNICATIE

Strategie: de juiste boodschap, 
op het juiste moment en de juiste 
plaats

Business case gemeente app

Uitbreiding webcare monitoring

Vernieuwen gemeentewebsite 

Onderzoeken mogelijkheden tool 
De Blauwkai online

LEEFBAARHEID

Opstellen Leefbaarheidsmonitor 
per wijk en daarop acties uitvoe-
ren

2018

2018

2019 e.v.

2019 e.v.

2018

2018

2020

2020 e.v.

2018

2019

2019 e.v.

Tweede 
kwartaal 
2019

2019

2019

2019
 

2020

2019

2019

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

€ 25.000

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

ONDERWERP PLANNING
Start Incidenteel StructureelEind

KOSTEN
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over meepraten. Zo krijgen zij (als voorbeeld) 
een pushbericht als een bestemmingsplan-
wijziging voor hun wijk voorgenomen is. We 
zien deze nieuwe app niet als vervanger van 
de website, maar als aanvulling. 

Wij ontwikkelen een nieuwe website die een 
Ridderkerks gevoel oproept en makkelijk in 
gebruik is. We maken het eenvoudiger om 
informatie te vinden en producten en dien-
sten digitaal aan te vragen. Zowel bij de ont-
wikkeling van de website als daarna betrekken 
we inwoners en maatschappelijke platforms, 
zodat de website steeds verder verbetert. 
We onderzoeken ook of we het aanbod van 
 digitaal aan te vragen producten en diensten 
kunnen uitbreiden.

Wij zijn al langer actief op sociale media. Het 
gemeentelijke webcareteam handelt mo-
menteel voornamelijk vragen af die worden 
gesteld via Facebook, Twitter en WhatsApp. 
Om beter in te kunnen spelen op wat er leeft 
bij inwoners, ook online, versterken we het 
webcareteam. 

Wij hebben oog voor inwoners die een vorm 
van extra ondersteuning nodig hebben. Daar-
om bieden we meer ruimte voor maatwerk. 
Wij blijven bijvoorbeeld de mogelijkheid bie-
den om zonder afspraak geholpen te worden 
bij de balies van het gemeentehuis. Natuurlijk 
houden we ook rekening met inwoners die 
minder digivaardig of slechtziend zijn. Er 
blijft een alternatief voor digitale producten 
en diensten beschikbaar.

De bedrijfsvoering in onze ambtelijke organi-
satie en de service aan Ridderkerkers moeten 
beide optimaal zijn en geleverd worden op 
een manier waarin het Ridderkerkse karakter 
naar voren komt.Voorwaarde daarbij is: de 
versterking van de nabijheid en de herken-
baarheid van onze medewerkers voor inwo-
ners, ondernemers, maatschappelijke organi-
saties en het gemeentebestuur.

Wij voeren een analyse op onze organisatie 
uit en gebruiken de uitkomsten daarvan voor 

optimalisatie van de dienstverlening. Inwo-
ners, bedrijven en maatschappelijke organisa-
ties mogen van ons verwachten dat wij uiterst 
zorgvuldig met informatie omgaan en dat 
gegevens goed beschermd worden. 
 
We bouwen voort op de gesprekken met de 
wijkoverleggen, platforms en kerken over het 
bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. 
Daarbij werken wij nauw samen met politie, 
Woonvisie, Facet Ridderkerk, Buurtpreventie 
en wijkideeteams. We evalueren de samen-
werkingsafspraken met politie, Woonvisie 
en Facet Ridderkerk. We zorgen voor actuele 
wijkprogramma’s. Ook stellen we voor elke 
wijk een leefbaarheidsmonitor op, waarmee 
we inzicht krijgen in hoe we de leefbaarheid 
in de wijken kunnen bevorderen.

8
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We zetten ons in om iedereen een veilige 
woonomgeving te bieden. We gaan door met 
het bestrijden van overlast en criminaliteit 
in de wijken en op bedrijventerreinen. We 
communiceren daar actief over. Wij streven 
naar meer blauw op straat en trekken ge-
zamenlijk met andere gemeenten op in het 
Regionaal Veiligheidsoverleg. In 2019 krijgt 
het basisteam van de politie Oude Maas 5,9 
fte extra uit gelden van het Regeerakkoord.

Het drugsgebruik en de drugshandel op 
straat worden op een effectieve manier aan-
gepakt.

De volgende maatregelen worden onder 
andere genomen om drugscriminaliteit te 
bestrijden:
n Bij meldingen drugshandel vanuit een wo-
ning kan deze op last van de burgemeester 
gesloten worden.
n Jurisprudentie wordt nauwlettend gevolgd.
n Het drugsgebruik door de jeugd en de 
drugshandel op straat blijven op de priori-
teitsagenda van de politie staan. 
n Bureau Halt geeft preventielessen op scho-
len.
n Bij het ontdekken van een hennepkwekerij 
wordt deze in samenwerking met de politie 
ontmanteld. Spoedeisende bestuursdwang 
wordt toegepast. De ontmanteling vindt 
plaats op kosten van de eigenaar van de wo-
ning.

We maken onze aanpak van overlast en cri-
minaliteit zichtbaar in samenwerking met 
onze partners. Onze opsporingsambtenaren 

Veiligheid2

We richten ons op:
› Zichtbaarheid
› Preventie
› Vrijwillige inzet

9
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PM

Binnen bestaande 
budgetten

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.
 

Onderzoek toegangscontrole  
De Fakkel

Plan Optimaliseren Inzet BOA’s en 
uitvoering

In de eerst volgende wijziging van 
de APV worden de openingstijden 
voor de terrassen gelijkgesteld 
aan de openingstijden van de  
horecaondernemingen

Verantwoordelijkheid voor even-
tuele overlast ligt bij uitbater

Strikte handhaving

Aanvraag van vergunning van 
evenement met een jaarlijks 
terugkerend karakter wordt sterk 
vereenvoudigd door wijzigingen 
t.o.v. voorgaande jaren met el-
kaar te bespreken, deze te toet-
sen en daarna de vergunning te 
verlenen

Herzien nota Evenementenbeleid

2018

2019

2019

Door
lopend

Door
lopend

2018

2019

2019

2019

2020

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

ONDERWERP PLANNING
Start Incidenteel StructureelEind

KOSTEN

›
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pakken overlast aan die inwoners ervaren en 
belangrijk vinden. Voorbeelden hiervan zijn 
verkeerd aangeboden (grof)afval, parkeero-
verlast in de wijken, parkeeroverlast van gro-
te voertuigen, hondenoverlast en meldingen 
van inwoners. Wij maken een plan om de 
inzet van onze boa’s (buitengewoon opspo-
ringsambtenaren) te optimaliseren.

Ook zorgen wij ervoor dat inwoners opti-
maal gebruik kunnen maken van publieke 
voorzieningen. We hebben een taskforce 
Veiligheid Zwembad ingesteld om de veilig-
heid in het zwembad te verhogen. Wij sturen 
hierbij samen met de politie op de uitvoe-

ring van het Veiligheidsplan voor De Fakkel. 
We onderzoeken de mogelijkheden voor 
toegangscontrole tot De Fakkel.

Wij brengen het mooie werk van vrijwilli-
gers bij zowel de politie als de brandweer 
onder de aandacht.
We ondersteunen en faciliteren initiatieven 
van inwoners, zoals de buurtpreventiegroe-
pen in de verschillende wijken.

Wij faciliteren organisatoren bij de ver-
gunningaanvraag en organisatie van een 
evenement. De voorwaarden die aan een 
evenement worden gesteld, staan in verhou-

› 
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ding tot het gestelde doel. We controleren 
op gestelde voorwaarden van de vergunning. 
We investeren in de relatie, klantvriendelijk-
heid en veilige omstandigheden bij evene-
menten. De aanvraag van een vergunning 
voor een jaarlijks terugkerend evenement 
wordt vereenvoudigd. Zo maken wij het vrij-
willigers die zich belangeloos inzetten voor 
onze inwoners makkelijker. Wij herzien ons 
evenementenbeleid. 

In de eerstvolgende wijziging van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) 
worden de openingstijden voor terrassen 
gelijkgesteld aan de openingstijden van ho-
recaondernemingen. 

Wij willen de overlast van vuurwerk terug-
dringen, omdat vuurwerk schade, letsel, 
overlast en luchtverontreiniging veroorzaakt. 
Waar mogelijk of indien noodzakelijk brei-
den wij de vuurwerkvrije zones uit.

› 



De manier waarop mensen zich kunnen ver-
plaatsen verandert snel. Mobiliteit vraagt om 
steeds bewustere keuzes: van de gemeente, 
maar ook van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties.

Wij vinden mobiliteit en bereikbaarheid be-
langrijke voorwaarden voor het economisch 
goed functioneren van het centrum en de 
aanwezige bedrijventerreinen. Ook bevorde-
ren wij de leefbaarheid, gezondheid en be-
wustwording over duurzame mobiliteit. 

We dringen het aantal niet-noodzakelijke 
autokilometers zoveel mogelijk terug door 
schonere alternatieven te bieden. We zetten in 
op duurzame vormen van mobiliteit en bie-
den meer ruimte aan fietsers en voetgangers, 
bijvoorbeeld met oplaadvoorzieningen voor 
elektrische fietsen. We stimuleren initiatiefne-
mers voor nieuwe mobiliteitsconcepten (zoals 
elektrische deelauto’s of deelfietsen).

Ridderkerk zoekt daarbij nog meer de 
aansluiting in de regio. Met de aanleg van 
fietshighways geven wij een verdere impuls 
aan het gebruik van de fiets.  Samen met de 
Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH), Baren drecht 
en Albrandswaard ontwikkelen we de “BAR-
snelfietsroute F15”. Die financieren we mee. 
Voorbeelden van gewenste maatregelen zijn: 
een vrijliggend fietspad op de Ringdijk in 
Slikkerveer, uitvoering van de snelfietsroute 
over de Pruimendijk (in overleg met Water-

Verkeer, vervoer en wegen3

We richten ons op: 
› Hoogwaardig openbaar vervoer
› Duurzame mobiliteit
› Verkeersveiligheid
› Ruimte voor fietsers en 
voetgangers

12
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PM

Binnen bestaande 
budgetten

€ 189.000 in 2019, 
daarna ca. 
€ 368.000 per jaar 
(20202022) 
extra t.o.v. de huidige 
regeling minima

PM

PM

PM

PM

€ 25.000

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.
 

Opstellen ontwikkelvisie Hoog-
waardig Openbaar Vervoer (HOV)

Opstellen Mobiliteitsplan Ridderkerk

Uitvoering fietshighways, snel-
fietsroutes Ringdijk Slikkerveer, 
Pruimendijk Oostendam, Rotter-
dam

Verkeersgedragsprojecten  
(waaronder educatie)

Invoeren gratis openbaar vervoer 
AOW-gerechtigden

Inzetten op camerahandhaving op 
urgente locaties inclusief benodig-
de capaciteit vanuit handhaving

Opstellen Nota Parkeernormen 
Ridderkerk

Verhogen onderhoudsniveau  
wegen en fietspaden 
Verhogen minimaal naar
standaard

Onderhoudsniveau; onderhoud 
straatmeubilair (verkeers-
gerelateerd)
Verhogen minimaal naar  
standaard

Onderhoudsniveau; onderhoud 
verkeersmaatregelen (bebording/ 
markeringen)
Verhogen minimaal naar  
standaard

Samen Bereikbaar o.a. bewoners 
en werkgeversbenadering

Sep 2018

Nov 2018

2019 e.v.

2019 e.v.

Jul 2019 
e.v.

2019 e.v.

2020

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

2019 e.v.

Jan 2019

Okt 2019

2019 e.v.

2019 e.v.

2019 e.v.

Binnen bestaande 
budgetten

€ 90.000

PM

Binnen bestaande 
budgetten

ONDERWERP PLANNING
Start Incidenteel StructureelEind

KOSTEN



schap Hollandse Delta) en het invullen van 
ontbrekende schakels. We bevorderen de 
bewustwording van inwoners en werkgevers 
over het gebruik van de fiets als duurzaam en 
gezond alternatief voor de auto.

Wij zetten ons in voor een netwerk van hoog-
waardig openbaar vervoer over weg en water. 
Ridderkerk is een belangrijke schakel tussen 
de Drechtsteden en Rotterdam. In samenwer-
king met regionale partners stellen we een 
ontwikkelvisie op voor hoogwaardig open-
baar vervoer voor Ridderkerk en de regio. De 
MRDH en provincie Zuid-Holland werken 
aan concretisering van de visie op personen-
vervoer over water. De visie heeft ook betrek-
king op de Waterbus en het Driehoeksveer in 
Ridderkerk. 

AOW-gerechtigden krijgen de mogelijkheid 
om gratis met het openbaar vervoer van de 
RET te reizen. 

Aansluitend op landelijke en regionale am-
bities zetten we in op een verhoging van de 
verkeersveiligheid. Dit doen we door het 
onderhoudsniveau van het wegennet te ver-
hogen en fysieke maatregelen toe te passen, 
gecombineerd met gedragsmaatregelen en 
verkeerseducatie. 

Verkeersveiligheid is een verantwoorde-
lijkheid van iedereen. Specifiek voeren we 

projecten uit over de bewustwording van 
verkeersveilig gedrag en verkeersvaardigheden 
bij senioren, scholieren, jongeren. Er komt 
aandacht voor specifieke thema’s als alcohol/
drugs en smartphonegebruik in het verkeer. 
We besteden veel aandacht aan school-thuis-
routes van scholieren en vinden voorbeeldge-
drag erg belangrijk: ‘kinderen volgen niet je 
regels, maar wel je voorbeeld’. 

Bij structurele overtredingen is soms hand-
havend optreden nodig om gewenst verkeers-
gedrag te bereiken. We zetten in op camera-
handhaving op knelpuntlocaties. Met elkaar 
maken we ook in Ridderkerk een punt van 
0 verkeersslachtoffers. 

We bevorderen de veiligheid op de Waal en 
bij het Drierivierenpunt. We ontwikkelen een 
visie op de haven van Ridderkerk. Er komen 
meer containerschepen in de Ridderkerkse 
haven. De schepen maken geregeld gebruik 
van hun boegschroeven om op de juiste 
losplek te komen. We doen nader onderzoek 
om de gevolgen van de zandverplaatsing als 
gevolg hiervan in kaart te brengen.

14
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Ridderkerk heeft veel te bieden. Dat bren-
gen we zowel binnen als buiten de gemeen-
tegrenzen breder onder de aandacht. We 
zorgen voor gerichte aandacht voor lokale 
bedrijven op bijvoorbeeld social media en 
in De Blauwkai. Wij behartigen actief onze 
belangen en die van ondernemers binnen 
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH) en via de regionale ontwikke-
lingsmaatschappij Innovation Quarter (IQ). 
We werken mee aan het onder de aandacht 
brengen van Ridderkerkse ondernemers via 
lokale kranten in de buurgemeenten. Ook 
werken we mee aan de jaarlijkse uitreiking 
van de BAR Ondernemersprijzen.

We streven naar een voor alle Ridderker-
kers aantrekkelijk, goed functionerend en 
toekomstbestendig centrum. We stellen een 
Ontwikkelperspectief Centrum 2035 op. 
Daarmee geven we concreet invulling aan de 
ambities en de daaraan gepaarde opgaven 
zoals die zijn beschreven in Omgevingsvi-
sie Ridderkerk 2035 en het WOP Centrum 
2014-2019. Met het Ontwikkelperspectief 
kunnen we concrete plannen en initiatieven 
voor het centrum uitvoeren. 

Onze bedrijfscontactfunctionarissen zijn 
het gemeentelijke aanspreekpunt voor on-
ze ondernemers. Ze leggen de verbinding 
tussen de ondernemer en onze organisatie. 
Wij tonen belangstelling voor onze on-
dernemers door middel van bedrijfsbe-
zoeken. Ook sluiten wij aan bij bestaande 
ondernemersnetwerken en ontwikkelen 
een Ridderkerkse nieuwsbrief met relevant 
ondernemersnieuws. We organiseren elke 

Economische zaken4

We richten ons op: 
› Nabijheid
› Verbinden
› In de kijker zetten

15

› 



twee maanden een ondernemerslunch en elk 
jaar een ondernemersevent. We bezoeken 
beurzen en evenementen waar Ridderkerkse 
ondernemers bij betrokken zijn. Er komt een 
maandelijks ondernemersloket waarin de be-
drijfscontactfunctionarissen en het Werkge-
verservicepunt betrokken zijn. Er is overleg 
tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt, 
zodat arbeidsmarkt en onderwijs beter aan-
sluiten. Zo kan worden ingespeeld op kansen 
en ontwikkelingen.

Wij stellen een nieuw inkoopbeleid op. 
Daarin zijn we kritisch op prijs en kwaliteit 
van de producten en diensten die we vragen. 
Voor onze bedrijfsvoering kopen wij - bin-
nen de wettelijke mogelijkheden - bij voor-
keur lokaal in.

16
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PM

€ 25.000

PM

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.

Opstellen Ontwikkelperspectief 
Centrum 2035 en uitvoeren daar-
van

Organiseren van een jaarlijks  
ondernemersevent

Vernieuwen Inkoopbeleid met 
aandacht voor lokaal inkopen

Onderzoek naar uitbreiding  
Ridderkerkpas en eventuele uitrol 
voor alle Ridderkerkers

2018

2019 e.v.

2019

2019

2019

2019

2020

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten 

ONDERWERP PLANNING
Start Incidenteel StructureelEind

KOSTEN

› 



Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen 
en ontplooien in een vertrouwde en veilige 
omgeving, zodat ze een goede toekomst te-
gemoet kunnen zien. Wij dragen actief bij 
aan een brede doorgaande ontwikkelingslijn 
voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar. 
Wij zorgen voor voldoende en een toeganke-
lijk aanbod aan opvoedondersteuning voor 
alle ouders en verzorgers. 

We stellen een Ridderkerkse visie op in-
tegrale kindcentra (IKC) op inclusief 

 uitvoeringsplan. Samen met onder andere 
de LEA-partners (Lokale Educatieve Agen-
da) wil de gemeente een gezamenlijke visie 
ontwikkelen op het gebied van integrale 
kindcentra (IKC). Geïnventariseerd wordt 
welke samenwerking er op dit moment is 
en hoe deze is vormgegeven. De uitkomsten 
van de evaluatie Brede School Ridderkerk 
maken ook onderdeel uit van deze inventa-
risatie. Nadat we de visie hebben opgesteld, 
gaan we met de maatschappelijk partners 
aan de slag met de uitvoering hiervan. 

Wij willen een betere verbinding tussen 
onderwijs en de gemeente op het gebied 
van welzijn, zorg en inkomen. Hiervoor 
organiseren we bijeenkomsten met het on-
derwijs. Jongeren zitten op school, zijn aan 
het werk of nemen deel aan een traject. De 
leerplichtambtenaren zijn actief op het te-
gengaan van schoolverzuim.
Om een goed beeld te krijgen van de moge-

Onderwijs5

We richten ons op: 
› Ontwikkeling van  
kinderen en jongeren
› Verbinding
› Doorgaande leer- en ontwikkellijn
› Terugdringen laaggeletterdheid
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lijkheden en wensen op het gebied van taal, 
rekenen en digitale vaardigheden voor 0-100 
jarigen vinden wij het belangrijk dat er een 
goede inventarisatie van activiteiten wordt 
gedaan.
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Binnen bestaande 
budgetten

PM

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.
 

Visie op IKC

Uitkomsten evaluatie Brede 
School Ridderkerk en door-
ontwikkeling

Bijeenkomsten verbinding onder-
wijs en gemeente

Actualiseren Onderwijsachter-
standenbeleid 

Inventarisatie mogelijkheden en 
wensen op het gebied van taal, 
rekenen en digitale vaardigheden

Vernieuwing Verordening overleg 
lokaal onderwijsbeleid

2018

2019 e.v.

2019 e.v.

2019

2020

2021

2019

2019

2020

2021

€ 60.000

PM

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

ONDERWERP PLANNING
Start Incidenteel StructureelEind

KOSTEN

› 



CULTUUR
Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn 
van onze inwoners, de ontwikkeling van jon-
geren, economische innovatie en het woon- en 
werkklimaat. Wij grijpen de kansen om alle 
kinderen kennis te laten maken met kunst 
en cultuur. Hierdoor kunnen ze zichzelf en 
elkaar beter leren kennen. Wij stimuleren en 
faciliteren scholen om aan de slag te gaan met 
bijvoorbeeld wetenschap en technologie. Cul-
tuur draagt ook bij aan de lokale economie en 
het vestigingsklimaat. Culturele voorzieningen 
maken een gemeente aantrekkelijk als vesti-
gingsplaats.

We faciliteren initiatieven uit de samenleving, 
zoals initiatieven van ondernemende burgers, 
bedrijven, culturele instellingen en creatieve 
ondernemers die cultureel ondernemerschap 
tonen.  
Met ons cultuurbeleid betrekken we zoveel 
mogelijk Ridderkerkers bij het culturele leven 
in de gemeente. We faciliteren passend en in-
clusief aanbod en programmering, ook voor 
mensen die niet vanzelfsprekend met cultuur 
in aanraking komen, zoals ouderen in verzor-
gingshuizen.

We ondersteunen de leer- en ontwikkellijn on-
der schooltijd, na schooltijd en in de vrije tijd. 
We zorgen dat de transitie naar vraaggericht 
werken en de vernieuwing binnen cultuuredu-
catie doorgezet wordt. We houden basisvoor-
zieningen als bibliotheken en muziekonderwijs 
bereikbaar voor jong en oud. We zorgen dat 
deze voor Ridderkerkers zichtbaar en toegan-
kelijk zijn. 

Cultuur, sport  
en groen

6

We richten ons op: 
› Levendigheid
› Aanbod voor iedereen
› Bewegend verbinden
› Meer en kwalitatief beter groen
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Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

PM

Vanaf 2021
€ 25.000

Vanaf 2020 
€ 25.000

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

PM

PM

PM

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.

CULTUUR

Uitbreiden cultuurpartners  
Koningsplein 2-5 

Ontwikkelen culturele kaart  

Nieuwe toekomstbestendige  
locatie voor de bibliotheek

SPORT

Project Sporten en bewegen in de 
buitenruimte

Grenzeloos actief: passend aan-
bod creëren voor mensen met een 
beperking daar waar mogelijk en 
haalbaar

Vet Gezond structureel uitrollen 
en uitvoering diverse initiatieven

Bevorderen dat ieder kind bij het 
verlaten van de basisschool mini-
maal zwemdiploma A heeft

CULTUREEL ERFGOED

Acties naar aanleiding van de 
vaststelling van de Cultuur  
Historische Waardenkaarten

GROEN

Integrale visie per wijk op groen  
in de openbare ruimte

Bomen (aanschaf/vervanging)

Openbaar groen (aanschaf/
vervanging)

2019 e.v.

2019

2018

2018 e.v.

2019 e.v.

2018 e.v.

2018

2018 e.v.

2019

2020 e.v.

2020 e.v.

2019

2020

2022

2020

2020

Binnen bestaande 
budgetten

PM

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

ONDERWERP PLANNING
Start Incidenteel StructureelEind

KOSTEN
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€ 100.000 in 2019 
en 2020 en daarna 
evaluatie

PM

PM

Biodiversiteit (aanpassing  
onderhoudsregime bermen t.b.v. 
insectenbeheer)

Onderhoudsniveau
Onderhoud openbaar groen
Wijziging uitvoering huidig extern 
onderhoud: pilot frequentie.  
All- Electric, burgerparticipatie

KLIMAATADAPTATIE

Risicodialoog m.b.t. klimaat-
adaptatie

Klimaatadaptatie: Onderzoek 
verbindingen watergangen

Opstellen strategie en uitvoe-
ringsprogramma klimaatadaptatie

2020 e.v.

2019
pilot

2019

2019

2021 e.v.

2020

2020

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

ONDERWERP PLANNING
Start Incidenteel StructureelEind

KOSTEN

Per oktober 2020 eindigt de huurovereenkomst 
met de bibliotheek voor de centrumlocatie. De 
bibliotheek heeft een toekomstvisie opgesteld. 
Die gebruiken we als input bij het onderzoek 
naar een toekomstbestendige bibliotheekvoor-
ziening, centraal in Ridderkerk.

SPORTBELEID EN ACTIVERING
Sport en bewegen zijn een essentieel on-
derdeel van het leven. Het draagt bij aan 
een gezonde, actieve, duurzame, sociale en 
veilige samenleving en is vooral leuk om 
te doen. Voor iedere inwoner van Ridder-
kerk moet een beweegaanbod beschikbaar 
zijn. Zo kan iedereen een leven lang actief 
meedoen, ongeacht de mentale of fysieke 
conditie. Dit aanbod kan gevonden worden 
bij de bestaande sportverenigingen, maar 
steeds meer mensen sporten (ook) graag in 
de buitenruimte. Ook deze manier van be-
wegen stimuleren we en maken we mogelijk, 
bijvoorbeeld door middel van hardlooprou-
tes, mountainbikeroutes, hindernissen en 
dergelijke.

We gaan verder met de implementatie van het 
Uitvoeringsprogramma Bewegend Verbinden. 
We rollen het programma ‘Vet Gezond’ samen 
met Stichting Facet Ridderkerk verder uit en 
gaan aan de slag met verschillende initiatieven. 
We onderzoeken de mogelijkheden van spor-
ten/bewegen in de buitenruimte met partners 
uit het veld. Ook realiseren we in het kader van 
Grenzeloos Actief waar mogelijk en haalbaar 
een passend aanbod voor mensen met een be-
perking.

Samen met onze partners (onder andere het 
basisonderwijs) bekijken hoe we kunnen be-
vorderen dat ieder kind de basisschool verlaat 
met minimaal een zwemdiploma A. 

CULTUREEL ERFGOED
Wij vinden ons cultureel erfgoed erg belangrijk. 
Wij ontwikkelen initiatieven om de aandacht 
voor erfgoed te vergroten. We onderzoeken of 
en welke zeer hoog gewaarde panden op de 
Cultuurhistorische waardenkaarten Centrum 
en Woongebieden Ridderkerk we aanwijzen als › 

› 



gemeentelijk monument. Voor de geselecteerde 
panden zetten we vervolgens de aanwijzings-
procedure in gang. 
 
We doen nader onderzoek naar de cultuur-
historische waarden van de begraafplaatsen 
Vredehof en Rusthof. We inventariseren de 
wandkunst en kunst in de buitenruimte, voor 
zover niet in beheer van de gemeente. In be-
stemmingsplannen nemen we een cultuurhis-
torische en archeologische paragraaf op. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen kijken we ook naar 
het erfgoedbeleid, de monumentenverordening 
en de archeologieverordening. We voeren de 
subsidieregeling uit en ondersteunen daarmee 
instandhouding van gemeentelijke monumen-
ten en initiatieven op het gebied van erfgoed.

OPENBAAR GROEN EN OPENBARE RUIMTE
Ridderkerk hecht grote waarde aan een kwa-
litatief goede buitenruimte. De inrichting en 
beheer zijn goed afgestemd op de behoefte van 
onze bewoners. Op sommige plaatsen voelen 
we de druk op de openbare ruimte. Verkeer, 
spelen, groen, kabels en leidingen, riolering en 
water eisen hun ruimte op, zowel boven- als 
ondergronds. Daar komen nieuwe ontwikke-
lingen als gevolg van de klimaatverandering 
(klimaatadaptatie) en energietransitie nog bij. 
Al deze thema’s beïnvloeden elkaar of staan el-
kaar soms in de weg. Het vraagt van ons en van 
de Ridderkerkers veel creativiteit om ondanks 
de schaarste aan ruimte te zorgen voor een goe-
de en prettige leefomgeving. 

Het doel voor de komende jaren is het werken 
aan een klimaatbestendig Ridderkerk. De ver-
plichte Stresstest ronden we eind 2019 af. Dit 
krijgt een vervolg in de periode tot 2021 in de 
vorm van een risicodialoog met onze partners, 
ondernemers en bewoners. Vervolgens stellen 
we een strategie en een uitvoeringsprogramma 
op. 

In de tussentijd werken we aan klimaatadapta-
tie door in onze omgeving te zorgen voor meer 
groen, meer bomen en grotere biodiversiteit. 
Voor de opvang en afvoer van hemelwater is 
het van belang dat de aanwezige watergangen 
waar mogelijk onderling verbonden worden 
en dat de capaciteit vergroot wordt. Minder 
(gesloten) verharding draagt eveneens bij aan 
de klimaatadaptatie. Het toepassen van boom- 

en plantsoorten die met minder water kunnen 
overleven, zijn mogelijkheden van klimaat-
adaptatie. We gaan door met de operatie Steen-
breek, groene schoolpleinen en de actie met 
regentonnen. Deze acties spreken inwoners aan 
en leiden tot acties in hun eigen tuin.

Ridderkerk is een groene gemeente. Het aan-
deel en de kwaliteit van het groen verschilt per 
wijk. We maken werk van groene verbindingen 
zowel op grote schaal (langs rijkswegen en ri-
vieren) als op lokaal niveau in de wijken (groe-
ne aders). 

Het is belangrijk om onderzoek te doen naar 
de huidige kwaliteit van het groen en de mo-
gelijkheden van meer kwalitatief groen per 
wijk. Wij stellen hiervoor per wijk een integrale 
visie op de openbare ruimte op. Daarbij wordt 
rekening gehouden met alle opgaven op het 
gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit en kwaliteit van 
het openbaar groen. Deze integrale visie heeft 
ook invloed op het beheer van het groen in de 
openbare ruimte.

Wij hebben aandacht voor de kwaliteit van 
(zwem)water in onze waterpartijen en de vis-
stand daarin. Wij faciliteren de inrichting van 
meer losloopgebieden voor honden.

RECREATIE
Met de Landschapstafel werken we samen aan 
het verbeteren van de kwaliteit van het land-
schap en van de groen- en recreatiegebieden op 
het eiland IJsselmonde. Hoogwaardige natuur 
is bezig aan een opmars in Ridderkerk. De al 
goed bezochte Crezéepolder laat zien hoe po-
pulair getijdennatuur is. Als we de natuur een 
handje helpen en het gebied op een goede ma-
nier wordt ingedeeld, laat zich makkelijk een 
rijke variatie aan vogels zien. Bij herontwik-
keling langs de rivieroevers grijpen we kansen 
om kleine stroken getijdennatuur te ontwikke-
len. Hierdoor brengen we de oorspronkelijke 
identiteit weer terug in het gebied en sluit 
Ridderkerk beter aan bij het natuurgebied 
Biesbosch-Haringvliet. We voeren de Waalvisie 
verder uit: wij revitaliseren het recreatiegebied 
Wevershoek, ontwikkelen natuur en een na-
tuurpad bij de Nes, maken een verhalenroute, 
duiden parkeervoorzieningen aan en werken 
verder aan de veiligheid op het water. 
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Welzijn, ondersteuning en zorg zijn sterk in 
verandering. Ridderkerk staat voor de opgave 
deze werelden verder bij elkaar te brengen en 
dicht bij onze inwoners te organiseren. In een 
samenhangende aanpak wordt bekeken welke 
organisaties (integraal) in welke lokale om-
standigheden (gebiedsgericht) nodig zijn. Het 
college kiest ervoor om daarnaast niet allerlei 
nieuwe dingen te bedenken, maar vooral te 
optimaliseren wat we al doen. We hebben de 
transformatie ingezet met behulp van de door 
de raad beschikbaar gestelde incidentele finan-
ciële middelen.

WELZIJN
Welzijn speelt een belangrijke rol in de pre-
ventie: voorkomen van zorg of voorkomen 
van zwaardere zorg. Voordat iemand vast-
loopt, helpt de omgeving hem of haar weer 
op gang. Juist bij welzijn is het belangrijk 
om de samenleving te betrekken. Bij welzijn 
gaat het om de vraag hoe we dat doen, hoe 
we mensen die willen helpen en mensen die 
hulp kunnen gebruiken bij elkaar brengen. 
Ook belangrijk is te zorgen dat de samenle-
ving gemotiveerd blijft om te helpen (draag-
vlak) en niet overbelast raakt (draagkracht). 

Binnen welzijn zien we een viertal prioritei-
ten voor deze collegeperiode: 
1. Eenzaamheid. Onder invloed van de 
digitalisering en individualisering neemt 
eenzaamheid toe. Dit komt voor in alle 
leeftijdsgroepen, ook onder jongeren. Een-
zaamheid kan zomaar ontstaan en kan grote 
gevolgen hebben. Het signaleren, voorkomen 

Sociaal domein: Jeugd(hulp), 
Welzijn en Zorg, Werk

7 
8 
9

We richten ons op: 
› Transformatie
› Maatwerk
› Duurzaamheid
› Integraliteit
› Samenwerking
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en tegengaan van eenzaamheid heeft daar-
om prioriteit. Dit doen we samen met onze 
partners, zoals Facet Ridderkerk, kerken en 
verenigingen. 

2. Begeleiding en ondersteuning inwoners. 
Op sommige plekken in Ridderkerk staat 
de leefbaarheid in de woonomgeving onder 
druk. Dit komt onder andere door verschil-
len in leefstijl. De complexere samenleving 
vraagt ook meer van onze inwoners. Wij vin-
den het belangrijk om daar op in te spelen in 
onze wijken en buurten. Wij brengen dit in 
beeld en ontwikkelen een goede aanpak. 

3. Hulp in eigen woonomgeving: mantelzorg 
en vrijwilligerswerk. Wij streven ernaar dat 
inwoners langer in hun eigen, vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen. Om te be-
ginnen met preventieve en gezondheid be-
vorderende maatregelen. Als hulp toch nodig 
is richten we ons eerst op het aanpassen van 
de woningen of de inzet van hulpmiddelen. 
Vervolgens kijken we naar de inzet van man-
telzorg of vrijwilligers. Die moeten die hulp 
dan wel vol kunnen houden. Wijkteams spe-
len een belangrijke rol bij het signaleren van 
mogelijke overbelasting van Ridderkerkse 
mantelzorgers en vrijwilligers. 

4. Een volwaardige plek voor jongeren in de 
samenleving. Ridderkerk wil een gemeen-
te zijn waar alle jeugdigen gezond en veilig 
kunnen opgroeien. Hiertoe bieden we de 
jeugd kansen en erkennen we hen voor hun 
betrokkenheid en inzet. Jongerenwerk in 
Ridderkerk maakt zich sterk om jongeren te 
laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen, 
die op volwaardige wijze deelnemen aan de 
samenleving. Dit gebeurt via talentontplooi-
ing, opdoen van sociale vaardigheden en het 
faciliteren van plezier. Jongerencentra, jonge-
renontmoetingsplaatsen, de combinatiefunc-
tionarissen en de Brede school spelen hierbij 
een belangrijke rol. 

De jongerenwerkers krijgen steeds meer te 
maken met (en besteden specifieke aandacht 
aan) jongeren met financiële problemen. 
Een speerpunt vinden we ook het vergroten 
van het zelfvertrouwen en weerbaarheid. We 
evalueren het aanbod voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. De vraag is of het huidi-
ge aanbod wel toereikend is. 

KWALITATIEF GOEDE HULPVERLENING 
MET EEN DUURZAAM RESULTAAT
Iedere inwoner kan volwaardig meedoen aan 
de Ridderkerkse samenleving. We werken ge-

24

› 

› 



25

› 

biedsgericht; we organiseren onze hulpverle-
ning zo dicht mogelijk bij de inwoners die dat 
nodig hebben. De inwoner staat centraal en de 
kwaliteit van de hulpverlening staat voorop. 
Tegelijk moeten we de zorg betaalbaar houden 
bij een stijgende zorgvraag. Dit als gevolg van 
vergrijzing en toenemende jeugdproblema-
tiek. 

We organiseren de integrale toegang door de 
wijkteams beter te positioneren. Op dit mo-
ment houden de wijkteams zich nog voorna-
melijk bezig met het indiceren en inschakelen 
van jeugdhulp. De komende periode breiden 
we de signaleringsfunctie en regiefunctie van 
het wijkteam uit naar andere terreinen, zodat 
zij in staat zijn: 
n lichte hulp te bieden in de woonomgeving 
en te voorkomen dat zware zorg nodig is, of 
onnodig lang wordt doorgezet;
n de huisarts bij hulpvraag vanuit de jeugd een 
goed alternatief te bieden – naast het doorver-
wijzen voor specialistische jeugdhulp – in de 
vorm van lichtere hulp via het wijkteam;
n de hulpvraag van ouderen via het wijkteam 
af te handelen en huisartsen zo te ontlasten;
n direct door te verwijzen als bij eerste scree-
ning blijkt dat juist zwaardere zorg nodig is 
voor een goed resultaat; 
n sneller af te schalen als zwaardere zorg niet 
meer nodig is;
n de samenwerking te verbeteren tussen (wel-
zijns)partijen in het voorveld, het wijkteam en 
specialistische hulp en ondersteuning. 

Om de wijkteams hierbij te ondersteunen, 
vinden we het belangrijk om de: 
n samenstelling en capaciteit van het wijkteam 
aan te passen aan de nieuwe taken;
n vertegenwoordiging van relevante discipli-
nes in het voorbereidingsteam te verstevigen;
n adequate uitwisseling van gegevens soepel te 
laten verlopen;
n signaleringsfunctie uit te breiden (armoe-
de, inkomen, schulden, verslaving, verward 
gedrag, opvoedproblemen, huiselijk geweld, 
dementie, vechtscheiding, etc.);
n samenwerking te versterken tussen het 
wijkteam en de samenwerkingspartners: huis-
artsen, onderwijs, woningbouwvereniging, 
zorgverzekeraars, gecertificeerde instellingen 
en jeugdgezondheid.

WERK EN INKOMEN
Elke inwoner die een beroep doet op de Par-
ticipatiewet, helpen we naar passend werk of 
levert een tegenprestatie. Daar betrekken we 
Ridderkerkse ondernemingen en instellingen 
bij. Om dit te bereiken, zetten we in op diverse 
maatregelen om de kwaliteit van onze dienst-
verlening te verhogen.

Om elke inwoner/klant te kunnen helpen 
naar passend werk of een tegenprestatie, is het 
noodzakelijk dat we die klant goed kennen: 
wie is hij, wat kan hij en wat wil hij. Hoe kun-
nen wij bijdragen aan zijn levensgeluk door 
werkgeluk te realiseren? De manier waarop 
wij klanten benaderen, baseren we daarop. 
Dat doen we in een juiste balans met de ver-
plichtingen en randvoorwaarden vanuit de 
Participatiewet (maatwerk). Het ervaren geluk 
op andere levensgebieden, zoals gezondheid 
of financiën, speelt daarbij een belangrijke rol. 
Die betrekken we dus in de begeleiding van de 
klant. 

Kennis van onze klanten brengen we samen tot 
kennis van onze wijken. Dit combineren we 
met informatie uit andere bronnen, bijvoor-
beeld waarstaatjegemeente.nl. Die kennis en 
informatie helpen ons bij het vormgeven van 
ons beleid. Niet alleen op het gebied van werk 
en tegenprestatie, maar in het gehele sociaal 
domein.

We begeleiden elke klant die een beroep doet 
op de Participatiewet. Het uitgangspunt daar-
bij is: participeren naar vermogen. Passend 
werk of een tegenprestatie is niet voor iedereen 
haalbaar. Bijvoorbeeld voor mensen met ern-
stige gezondheidsklachten of complexe mul-
ti-problematiek. Voor hen zetten we dan ook 
de benodigde zorg in. 

Ook voor alleenstaande ouders met kinderen 
tot 5 jaar is een vrijstelling van arbeidsver-
plichtingen mogelijk. Maar zij kunnen wel ac-
tiviteiten doen die hen voorbereiden op werk 
of die een tegenprestatie vormen. 

In de trajecten naar werk of een tegenpresta-
tie zetten we instrumenten in om de klant zo 
passend mogelijk te begeleiden. Omdat onze 
klanten een steeds grotere afstand tot de ar-

› 



26

› 

PM

PM

PM

PM

Binnen bestaande 
budgetten

€ 25.000

PM

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.

Integraal beleid sociaal domein

WELZIJN EN ZORG

Plan van Aanpak eenzaamheid

Begeleiding & ondersteuning 
nieuwkomers

Mantelzorg: in beeld brengen be-
hoefte en mogelijkheden mantel-
zorg en respijtzorg

Vrijwilligers
n in beeld brengen behoefte en 
mogelijkheden aan vrijwilligers
n voorlichting en werving
n deskundigheidsbevordering en 
begeleiding van vrijwilligers

Jongeren een volwaardige plek in 
de samenleving
n extra geld voor weerbaarheids-
training
n Preventie verslaving (drugs, 
alcohol, gaming, etc)

Welzijn op recept: samenwerking 
huisarts, jeugdgezondheidszorg 
en jeugdverpleegkundige

Plan van aanpak decentralisatie 
beschermd wonen en maatschap-
pelijke opvang. Deze verantwoor-
delijkheid komt in 2021 naar de 
gemeente (4e decentralisatie) 

Opstellen plan van aanpak be-
wustwording dementie en deskun-
digheidsbevordering inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties

Pilot samenwerking JGZ, huisarts 
en wijkteam 

2019

2019

2019

2021

2019

2019 e.v.

2020 e.v.

2020

2020

2019

2019

2020

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

€ 50.000

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

€ 50.000

Binnen bestaande 
budgetten
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Binnen bestaande 
budgetten

WERK EN INKOMEN

Passend participeren naar vermo-
gen: 
n intensiveren begeleiding klanten
n uitbreiden re-integratie-instru-
menten
n samenstellen/afnemen arrange-
menten tussen overheid, onder-
wijs en werkgevers in samenwer-
king met arbeidsmarktregio
n meer vacatures die passen bij 
klant: met ondernemers werken 
aan ‘jobcarving’ en ‘jobcreation’
n activering via wijkteam

Handhaving werk en inkomen: 
Optimale naleving verplichtingen, 
niet nakomen loont niet

2019 e.v.

2019 e.v.

Binnen bestaande 
budgetten

ONDERWERP PLANNING
Start Incidenteel StructureelEind

KOSTEN

‹ 

› beidsmarkt hebben, is een traject op maat heel 
belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan an-
derstaligen en mensen met psychische beper-
kingen. We beschikken dan ook over een uitge-
breid instrumentarium, zoals de mogelijkheid 
om een video-CV te maken en te delen, een 
leren-werken-arrangement, een training ‘Em-
powerment’. Met name voor de klanten met 
een arbeidsbeperking werken we hiervoor ook 
samen met maatschappelijke partners en gees-
telijke gezondheidszorg.

We zorgen voor een goed netwerk van onder-
nemers en organisaties. Met de trajecten naar 
(vrijwilligers)werk zorgen we ervoor dat klan-
ten beter te matchen zijn met vacatures. Met 
het veranderende klantenbestand is het ook 
nodig om de vacatures beter te laten matchen 
met onze klanten. Samen met bij voorkeur 
Ridderkerkse ondernemers zetten we ons hier-
voor in. 

Wij verwachten van onze klanten dat zij hun 
uiterste best doen om aan hun traject mee te 

werken en hun verplichtingen nakomen. Hier 
handhaven we op, waarbij we oog houden voor 
alle leefgebieden van de klant.



VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
We willen graag dat alle Ridderkerkers ge-
zond opgroeien. We vertalen dit naar actie-
punten die bijdragen aan een goede, gezonde 
en duurzame leefwijze én leefomgeving met 
daarbij aandacht voor zowel ruimtelijke als 
maatschappelijke aspecten. Volksgezondheid 
en milieu raken elkaar. De Omgevingswet 
onderschrijft dit ook door gezondheid als één 
van de belangrijkste pijlers te benoemen.

De groene gebieden aan de Ridderkerkse 
randen zijn ook buffers voor geluid en fijn-
stof, dat onder andere afkomstig is van de 
snelwegen. We zetten ons in om verdere re-

ductie van het geluid van de A15, A16 en de 
Rotterdamse weg te realiseren en onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om fijnstof af te 
vangen. 

Ook op andere manieren blijven we actief 
werken aan verbetering van de luchtkwali-
teit en het terugdringen van geluidsoverlast. 
Het actieplan Lucht is inmiddels door de 
gemeenteraad vastgesteld. Begin 2019 volgt 
het actieplan Geluid. In het bijzonder zetten 
we in op maatregelen in West en bij het Oos-
terpark.

Wij streven naar volledige dekking met Au-
tomatische Externe Defibrillators (AED’s) 
in Ridderkerk, zodat wordt voldaan aan de 
norm van zes minuten. Wij brengen bijvoor-
beeld via informatie aan inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke organisaties www.
hartveiligwonen.nl onder de aandacht, zodat 
alle AED’s in beeld worden gebracht.

Gezondheid en 
duurzaamheid

10

We richten ons op: 
› Gezonde Ridderkerkers
› Energietransitie
› Circulaire economie

28
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AFVALBELEIDSPLAN
We willen een afvalloze gemeente worden. 
Met de start van de implementatie van het 
afvalbeleidsplan “Sorteren: geef uw afval toe-
komst” zijn inmiddels de eerste stappen gezet 
om dit doel te bereiken. We heroverwegen 
enkele onderdelen van dit plan en leggen de 
uitkomst daarvan voor aan de gemeenteraad.

De ongevraagde papierstroom van onge-
adresseerd drukwerk gaan wij tegen door de 
toepassing van de JA-JA sticker. Hierdoor 
voorkomen we verspilling van kostbare 
grondstoffen.

Het is belangrijk om door middel van gerich-
te communicatie inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties te stimuleren 
tot gedragsverandering om zo het percentage 
afvalscheiding te verhogen. Iedereen weet dan 
waarom dit belangrijk is en wil daar dan ook 
energie in steken. Ook weet iedereen dan op 
welke manier het afval moet worden aange-
boden en wat daarbij de spelregels zijn. Zo 
verbeteren we onze scheidingsresultaten en 
voorkomen we zwerfafval.

Op de basisscholen geven we afvallessen en 
houden we afvalprojecten om onze jonge 
inwoners al vroeg te leren bewust om te gaan 
met waardevolle grondstoffen. 

ENERGIETRANSITIE
Uitgangspunt is een betaalbare, betrouwbare, 
schone en veilige energievoorziening voor 
iedereen in 2050, waarbij het energiever-
bruik volledig wordt gedekt door energie uit 
duurzame of restbronnen. Een brede aanpak 
is noodzakelijk om te komen tot een andere 
energie-infrastructuur. Wij spelen hierbij een 
actieve regierol. Dit betekent onder andere 
dat wij in samenwerking met partners en re-

giogemeenten keuzes maken over de toekom-
stige lokale energievoorziening en inpassing 
in de omgeving. Deze plannen moeten regi-
onaal afgestemd worden. Er wordt veel van 
ons gevraagd en daarom is de inzet van extra 
capaciteit in onze organisatie noodzakelijk.
In Ridderkerk werken we aan de energietran-
sitie vanuit een zestal thema’s: energiebespa-
ring, zon op daken en velden, windenergie, 
warmte, nieuwbouw en gebiedsontwikkeling, 
duurzame mobiliteit. We zetten vol in op 
(het stimuleren van) het opwekken van zon-
ne-energie. Deze manier van duurzame ener-
gie opwekken is momenteel financieel interes-
sant en relatief eenvoudig. Om te werken aan 
een gunstig investeringsklimaat maken we 
een ruimtelijke kansenkaart. Hierbij houden 
we rekening met alle andere ontwikkelingen 
in de openbare ruimte (bijvoorbeeld meer 
groen, klimaatadaptatie). Via ruimtelijke 
plannen bieden we duidelijkheid aan moge-
lijke investeerders en partners. We maken een 
ruimtelijke analyse en bestuurlijke visie op de 
wenselijkheid van diverse mogelijkheden. 
We maken via een Transitievisie Warmte per 
wijk inzichtelijk welk alternatief voor aardgas 
het meest kansrijk is. Het uitgangspunt is een 
betaalbare, betrouwbare, schone en veilige 
energievoorziening. De Transitievisie Warmte 
geeft ons maar ook inwoners en andere par-
tijen sturing en richting in hoe wij toewerken 
naar een aardgasvrij Ridderkerk. We bouwen, 
naast aardgasloos, zo duurzaam mogelijk. 
Hierbij letten we ook op circulair bouwen. 

CIRCULAIRE ECONOMIE
Wij ontwikkelen Ridderkerk in de richting 
van een circulaire economie. In een circulaire 
economie worden producten en materialen 
volledig hergebruikt en behouden grond-
stoffen hun waarde. Hiermee dragen we bij 
aan de oplossing van het klimaatprobleem 

› 
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Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

PM

PM

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

PM

PM

PM

PM

PM

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Fijnstof verminderen door uitvoe-
ring van het Actieplan Luchtkwa-
liteit

Geluidsoverlast terugdringen 
door uitvoering van het Actieplan 
Geluid

Realiseren van een scherm Gat 
A16 bij wijk West

Mogelijkheden onderzoeken om 
overlast van de A15 bij het Oos-
terpark te verminderen

Inzet om verdere reductie van het 
geluid en fijnstof van de A15/A16 
en de Rotterdamseweg te realise-
ren

Realiseren van rookvrije speel-
plekken

Terugdringen gezondheidsver-
schillen (GIDS)

AFVALPLAN

Afvalbeleidsplan op onderdelen 
heroverwegen

Implementatie aangepast afvalbe-
leidsplan

Tegengaan van bijplaatsingen en 
zwerfafval

Communicatiecampagne afval-
scheiding 

Invoering van de JA-JA-sticker

Educatie basisscholen (afval-
lessen en afvalprojecten)

2018

2018

Eind 
2019

Eind 
2019

2018

2019 e.v.

2019 e.v.

2019

2019 e.v.

2019 e.v.

2019 e.v.

2019 e.v.

2019 e.v.

 

2022

2023

2022

2019

 

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

PM

Binnen bestaande 
budgetten

ONDERWERP PLANNING
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€ 70.000 vanaf 
2020

PM

PM

PM

PM

PM

ENERGIETRANSITIE

Aanstellen medewerker energie-
transitie

Opstellen en deelname Regionale 
Energie Strategie (RES)

Opstellen uitvoeringsprogramma 
RES

Opstellen ruimtelijke kansen kaart 
voor de opwekking van duurzame 
stroom

Opstellen Transitievisie Warmte 
in dialoog met belanghebbenden 

Opstellen wijkplannen Transitievi-
sie Warmte 

CIRCULAIRE ECONOMIE

Opstellen nota ‘Circulaire econo-
mie in Ridderkerk’, inclusief actie-
programma en tijdspad

Communicatiecampagne Ridder-
kerk Circulair

2019 e.v.

2019

2019 e.v.

2019

2019

2020 e.v.

2020 e.v. 

2019 e.v.

2019

2020

€ 45.000

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

€ 50.000
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› en houden we onze consumptie- en produc-
tiepatronen binnen de grenzen die voor onze 
planeet aanvaardbaar zijn. Onze ambitie is 
om 2050 volledig circulair te zijn en geen rest-
afval meer te produceren. 

De weg hiernaartoe is nog lang. We gaan in 
gesprek met inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen over hun bijdrage 
aan de circulaire transitie. In 2019 verkennen 
we de waarde van de circulaire economie in 
de gemeente. Vervolgens ontwikkelen we een 
visie en strategie voor (het versnellen) van de 
circulaire transitie. Hieraan koppelen we een 
actieprogramma met heldere prioriteiten en 

tijdspad. Ook stellen we indicatoren vast om 
de voortgang van de circulaire economie te 
kunnen meten. Om een begin te kunnen ma-
ken met de transitie en het actieprogramma is 
structureel budget nodig.

Wij geven zelf het goede voorbeeld. In 2019 
starten we met een pilot van een aantal pro-
jecten die zoveel mogelijk 100 procent cir-
culair worden aanbesteed. De ervaring met 
deze eerste projecten resulteert in een leidraad 
voor circulair aanbesteden.



We actualiseren het Integraal Accommoda-
tie Plan (IAP). Dat doen we door een aantal 
nog omkeerbare ontwikkelingen opnieuw te 
bekijken. Daarnaast is er sinds de vaststelling 
van het IAP sprake van nieuwe ontwikkelin-
gen, zoals verzoeken van sportverenigingen 
om uit te breiden en van scholen voor nieuw-
bouw, waarvan De Driemaster een voorbeeld 
is.

Deze actualisatie is voor ons de start voor een 
strategisch langetermijnprogramma. Daarin 
worden diverse ruimtelijke ontwikkelingen 

verder ingevuld en vormgegeven. Zo maken 
we een visie op de zogenoemde restper-
celen. Ook kijken we naar de verouderde 
particuliere woningvoorraad in relatie tot 
levensloopbestendigheid en verduurzaming. 
Het ontwikkelen van zo’n langetermijnpro-
gramma doen we samen met andere partijen, 
bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren, 
Woonvisie en de Duurzaamheidskring. De 
bestaande kaders van onder andere de vast-
gestelde Omgevingsvisie Ridderkerk, de visie 
P.C. Hooftstraat en omgeving en de visie op 
Plein Oost en omgeving nemen we daarbij als 
uitgangspunt. 

Dit strategisch programma is een kader voor 
verdere ontwikkelingen binnen Ridderkerk. 
Hierin wegen we integraal de samenhang 
tussen de sociaal-maatschappelijke opgave 
vanuit het IAP, de ruimtelijke opgave uit de 
Omgevingsvisie en de belangen van grondei-
genaren, bewoners en ondernemers af. 

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, 
maatschappelijk vastgoed

11

We richten ons op: 
› Vergroten ruimtelijke kwaliteit
› Lange termijn
› Samenhang
› Ridderkerk breed
› Omgevingswet

32
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PM

Binnen bestaande 
budgetten

€ 98.000 vanaf 2020

PM

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.

Actualisatie IAP en uitvoering 
daarvan

Visie op de restpercelen

Opstellen routekaart maatschap-
pelijk vastgoed: routekaart over 
de wijze en het tempo waarop 
Ridderkerk haar eigen vastgoed 
gaat verduurzamen 

Aanstellen gebiedsmanager 

Opstellen strategisch programma 

Transformatie Centrum Oost en 
ontwikkelen P.C. Hooftstraat en 
omgeving

Opstellen thematisch bestem-
mingsplan bedrijven (uitbreiden 
Donkersloot)

Onderzoek naar nieuwe vormen 
van vooral kleinere woningen af-
gestemd op de vraag van eenper-
soonshuishoudens

Onderzoeken waar kansen liggen 
voor particulier bezit. Afstemmen 
met plannen Woonvisie. Opstellen 
gebiedsvisie

2018

2019

2019

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Jan 2019

2019

2020

2022

2022

2022

2019

2021

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

€ 65.000

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

€ 30.000
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Zoals al eerder aangegeven kennen we grote 
waarde toe aan een kwalitatief goede bui-
tenruimte. Door allerlei ontwikkelingen, 
zoals energietransitie en klimaatadaptatie, 
ligt daar een grote druk op. Al deze thema’s 
beïnvloeden elkaar of staan elkaar soms in 
de weg. Met het integrale strategische pro-
gramma werken we anders. Meer integraal, 
meer samen met stakeholders en betrok-
kenen. Daarmee vervangen we strategische 

programma’s, zoals het strategisch woning-
bouwprogramma, en zetten we een belang-
rijke stap naar het werken in de geest van de 
Omgevingswet. 
 
Concreet zal het strategisch programma 
leiden tot een aantal ontwikkelingen in Rid-
derkerk. Om deze ontwikkelingen mogelijk 
te maken, zetten we zoveel mogelijk in op 
flexibele thematische bestemmingsplannen/ ‹ 

› 
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omgevingsplannen. We maken daarbij on-
derscheid in zeven thema’s:
n centrum;
n woongebied;
n bedrijventerrein;
n buitengebied;
n groen - recreatie;
n rivieroevers;
n snelwegen.

Met deze flexibele omgevingsplannen kun-
nen we concreet ontwikkelingen mogelijk 
maken, passend bij het bijbehorende thema. 
Daarbij werken we met de thematische plan-
nen toe naar één omgevingsplan voor heel 
Ridderkerk. Zo bereiden we ons voor op de 
invoering van de Omgevingswet. Waar mo-
gelijk melden we deze thematische omge-
vingsplannen aan als pilots bij het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. De pilot 
omgevingsplan Donkersloot, waar we al mee 
gestart zijn, leggen we deze periode ter vast-
stelling voor aan de gemeenteraad. 

Naast dit strategische programma vinden 
er ook andere belangrijke ontwikkelingen 
plaats in Ridderkerk. Zoals de impuls voor 
het centrum van Ridderkerk, en diverse ont-

wikkelingen rondom Het Huys ten Donck.

Wij zorgen voor een goede afstemming tus-
sen ontwikkelingen die elkaar raken. Daar-
voor stellen we een gebiedsmanager voor 
Ridderkerk aan. De rol van deze gebiedsma-
nager is om ontwikkelingen en opgaven inte-
graal op elkaar af te stemmen, intern en met 
externe partijen.
 
We doen samen met Woonvisie onderzoek 
naar nieuwe vormen van vooral kleinere wo-
ningen, afgestemd op de vraag van eenper-
soonshuishoudens. We onderzoeken of in het 
kader van gebiedsontwikkeling particulieren 
en marktpartijen tot initiatieven te brengen 
zijn. Door bij gebiedsontwikkelingen ook 
particulier bezit en plannen van Woonvisie 
voor herstructurering en verduurzaming te 
betrekken, kan meerwaarde worden bereikt. 
Met een integrale aanpak bereiken we naar 
verwachting een kwalitatief beter resultaat 
van de fysieke leefomgeving. Dit komt ten 
goede aan de leefbaarheid van de wijk.

› 
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Met ingang van 2019 worden de gelden voor 
‘Integratie Uitkeringen Sociaal domein’ voor 
het overgrote deel overgeheveld naar de alge-
mene uitkering. Door deze ontschotting van de 
inkomsten kan de gemeenteraad zelf bepalen 
hoe deze middelen worden besteed. We begro-
ten de uitgaven ‘ontschot’. Door ontschotting 
wordt bereikt dat de budgetten beter aansluiten 
op de integrale aanpak van zorg. 

De huidige manier van werken voor het op-
stellen van de documenten van de planning en 
control-cyclus is arbeidsintensief, tijdrovend en 
foutgevoelig. Informatie moet snel, accuraat en 

makkelijk leesbaar en beschikbaar zijn. Met be-
hulp van een nieuw softwarepakket bereiken we 
de benodigde kwaliteitsverbetering en efficiën-
tie in de processen. De nieuwe applicatie helpt 
ook bij het inzichtelijk maken van de voortgang 
van de uitvoering van beleid en van de beste-
ding van de daaraan toegekende budgetten.

We verbeteren de leesbaarheid en toegankelijk-
heid van financiële documenten. De presentatie 
van de begroting op de website wordt daarom 
aangepast. Van de begroting en jaarstukken 
wordt de infographic verbeterd. 

We stellen een integrale investeringsagenda 
op. We willen een goede balans vinden tussen 
woonlasten, investeren in het eigen voorzie-
ningenniveau, meewerken aan maatschappe-
lijke opgaven en de langetermijnagenda. Deze 
agenda gebruiken we bij afwegingen rondom 
bijvoorbeeld de Eneco-aandelen en de Interbe-
stuurlijk programma(IBP)-gelden.

Financiën en algemene  
dekkingsmiddelen

12

We richten ons op: 
› Ontschotting
› Kwaliteit
› Inzichtelijkheid
› Gezonde financiële positie › 

PM

€ 30.000

Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?
In onderstaande tabel geven wij aan wat we hiervoor gaan doen.
 

Ontschot Programma Sociaal 
Domein

Integrale Investeringsagenda 

Herzien en vereenvoudigen  
Verordening Precariobelasting

Aankoop Planning en Control 
applicatie met begroting op de 
website en infographic

2019

2019

2020

2019

2019

2019

2020

Binnen bestaande 
budgetten

Binnen bestaande 
budgetten

€ 43.000
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