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VAN DE VOORZITTER

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Op de meeste dagen begin ik mijn werk met
een dagopening. Dat is natuurlijk niet vreemd
als je les geeft op een christelijke school. Het
hoort erbij en ik vind het nog leuk ook. Ook
mijn toehoorders vinden het leuk. Dat maak ik
tenminste op uit de opmerking dat bij de lessen
later op de dag (tegen het middag uur) soms
opgemerkt wordt dat er nog geen dagopening
gehouden is. We hebben voor de dagopening
een leuk boekje, maar daar lees ik zelden uit.
Ik kijk wat het weekthema is en waar het die
dag overgaat en dan komt er altijd wel iets
naar boven om met de leerlingen over te praten.
Rond Pinksteren was het
thema “actie”. Eerst
maar even gevraagd
wat de leerlingen verstaan onder dat woord. Het eerste dat bij hen
opkwam was film of spelletje. Dat het ook een
handeling kan betekenen kwam niet bij hen op.
Gelijk maar gevraagd naar de betekenis van
Pinksteren; toen bleef het stil. In alle drie de
klassen waar ik die week een dagopening
deed, gevraagd en in alle klassen bleef het stil.
Het rijtje van de feestdagen maar even door
genomen (Kerst - Goede Vrijdag – Pasen –
Hemelvaartsdag). Dat ging niet slecht. Geboorte, dood en naar de Hemel gaan is goed te
begrijpen. maar Pinksteren…
Toen heb ik verteld dat de leerlingen van Jezus, na zijn afscheid, niet bij de pakken moesten neerzitten, maar dat zij in actie moesten
komen en de verhalen over Jezus aan anderen
vertellen. Dat was het ontstaan van de Christelijke kerk. Wil je dus iets bereiken, moet je in
actie komen.
Zo ook bij ons CDA.
Willen we iets bereiken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
2014, dan moeten
we nu in actie komen en niet op onze lauweren rusten. Als bestuur hebben we alvast het een en ander in
gang gezet. We hebben daarbij uw/jouw steun
heel hard nodig. Mogen we daarom op jullie
medewerking, in welke vorm dan ook, rekenen? Al vast hartelijk dank. En voor diegenen
die binnenkort met vakantie gaan, een fijne
vakantie toegewenst.
Leen Kruithof
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Op 26 april 2013 zijn ook in Ridderkerk de
zogenoemde ‘lintjes’ uitgereikt. Een van die
lintjes werd door burgemeester Attema opgespeld bij ons CDA-lid Toos Smit. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Toos was van 1980 tot 1986 bestuurslid van
de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
Van 1985 tot 1988 was ze lid van de Ouderraad van het Farel College. Sinds 1992 is ze
vrijwilliger in de kerkelijke gemeente De Levensbron. Ze was daar betrokken bij de catechese en het vormingswerk, nu verricht ze
kosterswerkzaamheden en sinds 2010 is ze lid
van de kerkenraad en voorzitter van de taakgroep Pastoraat. Daarnaast was ze actief in de
plaatselijke politiek. Van 2000 tot 2009 was
Toos vrijwilliger en bestuurslid van onze afdeling van het CDA.
Ook Teun Rijsdijk werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Teun heeft o.a. veel
columns geschreven in de vorige versie van
De Vizier.
Het bestuur en de fractie feliciteren Toos en
Teun van harte met hun onderscheidingen.
UIT DE VERTROUWENSCOMMISSIE

Na een iets vertraagde start is de vertrouwenscommissie inmiddels van start gegaan. In
deze commissie hebben de volgende CDA
leden zitting: Jan Luijendijk, Henk Witter,
Yvonne Boer - van Laak en Kees Stolk. De
opdracht is om de komende gemeenteraads-

1

CDA-RIDDERKERK, VIZIER nieuwsbrief nr. 16, juni 2013
verkiezingen van 2014 voor te bereiden. Hoeveel mensen komen er op de lijst, wie komen
er op de lijst, op welke plaats komt iemand te
staan. Inmiddels zijn we twee keer bij elkaar
geweest, eerst als commissie om ons plan van
aanpak op te stellen en bij de tweede bijeenkomst waren ook de fractie- en bestuursleden
aanwezig. In deze tweede bijeenkomst is het
plan van aanpak doorgesproken en hebben we
een goede stap in de richting gezet die moet
leiden tot een goede verkiezingsuitslag. Tot
zover nieuws uit de Vertrouwenscommissie, in
een volgende uitgave van de nieuwsbrief hopen we weer van ons te laten horen.
Kees Stolk
SCHULDHULPMAATJE RIDDERKERK

Een toenemend aantal mensen raakt in financiële problemen. Een miljoen Nederlanders
kan niet meer aan zijn maandelijkse verplichtingen voldoen. Ook zijn steeds minder mensen in staat om financiële terugval op te vangen. Oorzaak is meestal verlies van inkomen
door werkloosheid, ziekte of scheiding, enz.
Wie in de vrijwillige schuldhulpverlening of de
wettelijke schuldsanering terecht komt, moet
tenminste drie jaar leven van een uiterst minimum inkomen. Hierover kunt u meer lezen in
de vorige nieuwsbrief van het CDA.
Volgens de laatste cijfers van de armoedelijst
staat Ridderkerk op de 48 plaats van de 408
Nederlandse gemeenten. Deze rangorde is
niet verwonderlijk als u weet dat een groot deel
van de Ridderkerkse gemeenschap in het verleden werkzaam was in de industrie.
Een landelijk samenwerkingsverband van vijf
kerkelijke hulpverleningsorganisaties en vijf
Christelijke schuldhulpverleningsorganisaties
hebben het “Project Schuldhulpmaatje” opgezet. Zij werken samen in het Platform voor
Christelijke Schuldhulppreventie (PCS) en
willen samen helpen om een antwoord te geven op deze nood.
Het kabinet heeft na aanvaarding van de Motie
Ortega-Martijn van de CU in het najaar van
2009 aan deze hulpverleningsorganisaties, die
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met vrijwilligers werken, een bedrag toegewezen.
Dank zij deze subsidie zijn in twee jaar tijd
bijna 1100 maatjes opgeleid en is in 40 gemeenten het schuldhulpmaatjesproject van
start gegaan.
In
Ridderkerk
hebben Jim Kloos
en Krijn de Jong,
beiden bestuursleden van de plaatselijke afdeling PCOB, met
het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB), ingezien hoe nodig voor sommige mensen zo’n
maatje is. Daarom hebben zij zich begin 2012,
na hun opleiding als schuldhulpmaatje, ingezet
om in samenwerking met de gemeente Ridderkerk ook het project in Ridderkerk te kunnen starten.
De gemeente heeft hiervoor eind 2012 een
bedrag van € 10.000,= (als pilotproject voor
één jaar) voor 2013 beschikbaar gesteld, o.a.
voor het opleiden van 7 á 8 nieuwe maatjes en
het her-certificeren van 2 maatjes. Naast de
toegezegde subsidie stelde de gemeente
voorts als voorwaarde het binnenhalen van
minimaal € 2.000,= uit bijdragen van derden.
Op de wervings- en informatieavond in de
raadzaal van het gemeentehuis in april jl. waren vele belangstellenden en kandidaat
maatjes afgekomen.
Eind mei en begin juni krijgen ca. 8 geselecteerde vrijwillige maatjes hun driedaagse toerustingsprogramma van het PCS. Na het opstellen van een plaatselijke sociale kaart en het
verkrijgen van een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) kunnen zij als schuldhulpmaatje
aan de slag.
Hij/zij is de steun en toeverlaat voor mensen
die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te
raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om
nog op tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een traject van schuldhulp en ook
daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden.
In Ridderkerk melden zich
jaarlijks ca. 300 vragers
voor hulp aan en worden
dan naar de professionele
hulpverleningsorganisatie
binnen de gemeente doorverwezen.
De totale kosten voor deze professionele hulp
lopen jaarlijks op tot € 300.000,= .
Als SchuldHulpMaatje Ridderkerk (SHMR)
10% van de vragers kan helpen en bijstaan
dan komt dit neer op een duidelijke besparing
voor de gemeente /gemeenschap.
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Voor SHMR is dit niet het belangrijkste, wij zijn
er voor de naaste, de mens die ons nodig
heeft.
Uitgangspunt van schuldhulpmaatje is: financiele vrijheid, samen sterker staan, er zijn voor
de ander, eerlijkheid als basis, gelijkwaardigheid en echtheid, rechtvaardigheid en naastenliefde.
Kijk voor verdere informatie op de website
www.schuldhulpmaatje.nl en voor hen die bezig zijn met (voorkomen van) hun schulden is
er de objectieve site www.uitdeschuldennu.nl.
Heeft u vragen, wilt u reageren of zich aanmelden als maatje, mail dan naar shmridderkerk@gmail.com
Coördinatieteam SHM Ridderkerk
Krijn de Jong
WERKZAAMHEDEN VAN EEN BURGERLID
Je zou kunnen zeggen
dat een burgerlid het
hulpje is van het
raadslid, maar dat
klinkt niet erg spannend. Een burgerlid is
namelijk volwaardig lid
van een raadscommissie. In mijn geval: Samen leven.
Voor het geval u/je dit nog niet weet; de gemeenteraad van Ridderkerk heeft twee commissies ingesteld, waar raadsvoorstellen worden besproken en bediscussieerd. Het zijn
eigenlijk voorbereidende commissies. Vaak
gaan de raadsvoorstellen daarna als ‘hamerstuk’ naar de gemeenteraad (ter vaststelling),
zodat in de raadsvergadering alleen de belangrijkste en soms ook de gevoeligste stukken
overblijven om te bespreken (voor debat). Eén
keer per maand (op donderdag) is er een
raadsvergadering en één keer per maand (ook
op een donderdagavond) zijn er (meestal 14
dagen voor de raadsvergadering) de commissievergaderingen (de commissie Samen Wonen en de commissie Samen Leven worden
gelijktijdig gehouden).
Dat betekent dat het in de commissie ergens
over gaat; in de raad uiteraard ook, maar de
commissies zijn er specifiek voor bedoeld om
inhoudelijk de diepte in te gaan. Met name om
vragen te stellen. Burgers hebben in de commissie ook de mogelijkheid om hun zienswijze
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over een bepaald agendapunt te geven (inspraak). Kortom, commissievergaderingen zijn
echte bespreekvergaderingen. Ze kunnen
soms lang duren en soms kort.
Het betekent dus dat een
burgerlid in de raadscommissie alles mag wat
een raadslid ook mag,
omdat ze op dat moment
beiden commissielid zijn.
Een burgerlid mag echter
niet stemmen over raadsvoorstellen, maar dat
gebeurt dan ook niet in de commissievergaderingen. Dat is voorbehouden aan de raadsvergaderingen, waar alleen de raadsleden aan
deelnemen. Ik zit dan netjes op de publieke
tribune, als echte burger. Vandaar ook: burgerlid.
Voorafgaande aan de commissiebijeenkomst
én aan de raadsvergadering komen de twee
fractieleden met de twee burgerleden op
maandagavond bij elkaar. Natuurlijk moet je
dan de vergaderstukken (meestal 1 cm dik) al
hebben doorgenomen. Meestal overleg ik met
mijn medecommissielid, Wim Onderdelinden,
wie welke punten voor zijn rekening gaat nemen. Ieder agendapunt heeft namelijk één
woordvoerder.
Voorafgaand aan de raadsvergadering bepalen we onze positie, we wikken en wegen
soms, want het is niet altijd zwart of wit. Ook
spreken we af wie van de fractie het woord
voert over welk agendapunt.
Burgerlid kun je zijn als je
op de kandidatenlijst staat
en je daarvoor bent aangemeld bij de griffie. Het
kost je minstens drie avonden per maand en een paar uur aan leestijd.
Maar na al die jaren als burgerlid vind ik het
nog steeds een reuze interessante hobby.
Geïnteresseerd om ook als burger- of raadslid
aan de slag te gaan? Je weet me te vinden.
Leen Kruithof
CDA-MANIFESTATIE 22 APRIL
Op maandag 22 april zijn leden van het CDA
Ridderkerk en Barendrecht en een delegatie
van de afdelingsbesturen van Rotterdam en
Lansingerland samengekomen in het Van der
Valk Hotel in Ridderkerk, om daar samen met
partijvoorzitter Ruth Peetoom in gesprek te
gaan over de toekomst van het CDA. De
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avond werd georganiseerd door CDA Waterweggebied onder leiding van Kees Silvis. Allereerst zijn we met elkaar in debat gegaan
over enkele stellingen, waaronder de inzet van
groene energie, zonnepanelen, sociale media
en het koningslied. Dit laatste werd gebruikt
als metafoor waarbij gedebatteerd werd of één
persoon (één partij) de stem van het hele land
(de hele CDA achterban) kan vertegenwoordigen. De meningen bleken verdeeld!
Tussen de stellingen door waren er verschillende sprekers die kort vertelden over hoe
individuele burgers proberen bij te dragen aan
goede doelen of over het opzetten dan wel
uitvoeren van andere maatschappelijk waardevolle initiatieven. Een voorbeeld hiervan is
de deelname van de gemeenten Ridderkerk en
Barendrecht aan de ROPARUN.

Na de pauze nam Ruth Peetoom het woord. Zij
sprak over de ontwikkelingen en de koers van
het CDA, waaronder het Strategisch Beraad
en hoe uiting te geven aan de pijlers gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid. Door de val van
het kabinet lag dit alles enige tijd stil. Inmiddels
wordt hier weer met volle kracht aan gewerkt.
Ze gaf aan dat veranderingen niet geforceerd
kunnen worden, maar door geduld te tonen
kunnen we wel de voorwaarden ervoor scheppen. Hierbij werden door de aanwezige leden
enkele (kritische) vragen gesteld, en nee het
CDA is ook nog niet klaar, maar visiegroepen
maken het Strategisch Beraad wel al concreter. Daarnaast wordt er meer ingezet op
standpunten en niet op compromissen. Ondanks dat er nog veel werk verzet moet worden kon niemand om de positieve instelling en
het enthousiasme van Ruth Peetoom heen.
Daarbij was het mooi om te zien dat twee gemeentes de handen ineen hebben geslagen
om een succesvolle avond te organiseren.
Elsbeth Meij
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BAR-GEMEENTEN
Op 1 januari a.s. moet
het draaien: het nieuwe
samenwerkingsverband
tussen
Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk. Vijf jaar zijn we
er al mee bezig. De
laatste 12 maanden is
een en ander in een stroomversnelling geraakt.
Heel veel overleg heeft geleid tot een zogenaamde ‘gemeenschappelijke regeling’ tussen
de drie gemeenten. Onderstaand de tekst van
mijn bijdrage in de raad hierover.
Voorzitter, we naderen gestaag de gewenste
ontknoping. We staan voor Ridderkerk voor
historische besluiten die voor velen een grote
impact hebben, niet in de laatste plaats voor
vele ambtenaren, colleges en raden.
Ik noem in de laatste plaats onze inwoners. Zij
zullen er, als het goed is, niet veel van merken.
De nabijheid van de eigen gemeente en het
eigen gemeentehuis zal blijven worden gevoeld.
Voorzitter, in de commissie, via de griffie en via
het college heb ik geprobeerd aan te geven dat
we zo gelijktijdig mogelijk met de andere gemeenten moeten debatteren en besluiten.
Deze week met het college proberen dit te
bespreken, leverde overigens geen reactie
op……
De achtergronden en redenen van dit verzoek
kent u en deelt u op zich. We moeten in ieder
geval over dezelfde onderleggers beschikken.
Daar zit nu, zoals u weet voorzitter, wel een
probleem.
Bij brief van 17 april werden we door de volledige raad van Barendrecht geconfronteerd met
nogal wat aanvullende zaken. Zaken waar ook
bijvoorbeeld met 3 CDA-fracties aan is gewerkt. Wat ons betreft vormen ze ook (impliciet) vanavond onderdeel van de beraadslagingen.
Ik hoor andere partijen al opmerken dat dat
niet kan omdat wij nog geen (substantiële)
wijzigingen/aanpassingen op de GR tot ons
gekregen hebben.
Welnu, welke besluitvorming vanavond ook volgt.
Het CDA behoudt zich het
recht voor om opnieuw
ons standpunt te bepalen
op basis van ongetwijfeld
de eerder genoemde aanpassingen en wijzigingen.
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WERKEN MET LEVEND MATERIAAL
Inhoudelijk:
- In de commissie heeft het CDA een aantal
opmerkingen gemaakt over het voorliggende ontwerp die op het juridische vlak
liggen. Hebben we daarna niets meer over
gehoord…..?! Graag nadere duiding.
- Regieteams: in de commissie is uitgelegd
dat de grootte van deze teams niet uitmaakt voor de beantwoording van de
vraag hoeveel kosten t.l.v. de eigen gemeente komen. Ook deze ambtenaren
schrijven uren t.l.v. de GR en t.l.v. de eigen gemeente, afhankelijk van wat aan de
orde is en waar aan gewerkt wordt.
- Reservevorming GR: als vervolg op het
overleg in de commissie spreken wij uit
niet voor reservevorming binnen de GR te
zijn. Iedere vorm van mogelijk niet scherp
financieel acteren willen wij uitsluiten. Andere argumenten zijn in een door ons mede ondertekende motie neergelegd.
- In Barendrecht wordt de komende weken
gesproken over 17 door de raad ingebrachte punten die onderdeel zouden
moeten worden van een “financiële verordening” en van een “financiële regeling”.
Enkele aspecten: 1. (meer) inzicht in basis
– en pluspakketten en alles wat daarmee
samenhangt. 2. meer duidelijkheid over de
financiële startsituatie van de deelnemende gemeenten. 3. aspecten rondom de
verrekensystematiek. 4. vastlegging van
alle zaken rondom de P&C cyclus. 5. informatie over bestuursrapportages. 6. welke kostensoorten vallen onder de zgn.
20%-begroting.
Voorzitter, af en toe heb
ik het idee dat u het
gevoel heeft of denkt:
kunnen we een keer
tekenen, we hebben nu
toch wel genoeg gepraat. In de commissie heb
ik gezegd dat we met z’n allen maar één doel
hebben: het belang van onze mooie eigen
gemeente, ons personeel en het nu proberen
te voorkomen van een in de toekomst noodzakelijk RKC-rapport.
Het is daarom dat ook u nog even moet volhouden om uiteindelijk netjes toe te kunnen
werken naar 1 januari 2014 en uiteraard de
periode daarna.
Wim Onderdelinden
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Al meer dan 30 jaar ben ik ‘groen ambtenaar’
in Ridderkerk. Eerst als opzichter, daarna als
beheerder en tegenwoordig als beleidsmedewerker. Ik ben dus wel diep geworteld in het
Ridderkerkse groen. En, ondanks dat ik elders
woon, ook diep geworteld in de Ridderkerkse
samenleving. Heb vele inwoners en organisaties leren kennen tijdens allerlei vormen van
overleg. Want groen leeft in de samenleving.
Hoeveel bomen
Ridderkerk is een groene gemeente, zeggen
velen. Bomen zijn daarbij de meest opvallende
elementen. Op het gemeentelijke grondgebied
staan er ruim 17.000. Bij particulieren en andere overheden staan er waarschijnlijk nog veel
meer. En dan hebben we het nog niet eens
over het Donckse Bos. Een uniek landgoed
met veel, fraaie, oude bomen.
Bomenplan
Over bomen is veel te vertellen. Nuttige beheer- en beleidsinformatie is vastgelegd in het
Bomenplan. De gemeenteraad heeft dit plan
in 2012 vastgesteld.
Regelgeving
Bij bomen speelt regelgeving een belangrijke
rol. Landelijk gaat het om de zorgplicht. Eigenaren van bomen moeten deze (laten) inspecteren op gevaarzetting. Blijkt dat er een gevaarlijke situatie is dan moet deze worden
opgelost. Voer je dit op de juiste wijze uit, dan
is de boomeigenaar in beginsel niet aansprakelijk (schuldaansprakelijkheid). De APV kent
regelgeving over het kappen van bomen.
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Groene Kaart en participatie
In 2012 is bij het vaststellen
van de APV ook de Groene
Kaart vastgesteld. Deze
keuze van deregulering
leidde bij maatschappelijke
organisaties tot veel weerstand. Inmiddels blijkt, dat
door proactieve communicatie, veel van deze
weerstand is weggenomen. De gemeenteraad
is hierover pas geleden geïnformeerd. Inmiddels maken Woonvisie, het Natuur- en Recreatieschap, het Waterschap en Rijkswaterstaat
gebruik van de gemeentelijke communicatielijnen. Ook zijn er afspraken met de beheerder
van het Donckse Bos.
BAR

de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam- Den Haag.
De belangrijkste vraag is of de Ridderkerkse
en de regionale belangen gediend zijn met de
vorming van de Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag.
Afweging
Via een aantal invalshoeken wil ik duidelijk
maken dat de vorming van de metropoolregio
geen goede ontwikkeling is voor Ridderkerk en
de regio.
a) De metropoolregio voegt een extra bestuurslaag toe tussen de 24 gemeenten en de
provincie Zuid-Holland. Daar zijn niet alleen
veel kosten mee gemoeid, maar zorgt ook voor
stroperige besluitvorming in plaats van daadkrachtig beleid.

Op dit moment ben ik met mijn ambtelijke collega’s uit de ander BAR gemeenten ervaringen
over bomen aan het uitwisselen. Daarbij constateer ik dat in alle gemeenten de beheertaken op orde zijn. Ridderkerk loopt voorop bij
onderzoek en participatie. Ook monitort Ridderkerk meer op boomziekten.
Ik hoop hiermee een klein tipje van de sluier te
hebben opgelicht. Er is natuurlijk veel meer
over groen te vertellen. Dit wil ik met alle plezier doen. Ook kan ik op vragen ingaan. Mijn
mailadres is: h.boom@ridderkerk.nl.
Hanke Boom
METROPOOLREGIO IS OVERBODIG
De stadsregio Rotterdam en het stadsgewest
Haaglanden willen per 1 januari 2014 fuseren
onder de naam Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag. Binnen de nieuwe metropoolregio gaan
24 gemeenten samenwerken, waaronder de
gemeente Ridderkerk.

De gemeenteraad van Ridderkerk wordt in de
raadsvergadering van donderdag 27 juni gevraagd in te stemmen met de deelname aan
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b) Samenwerking met omliggende gemeenten
moet harmonisch van onderop groeien. Maar
de burgemeesters Van Aartsen (Den Haag) en
Aboutaleb (Rotterdam) willen een metropoolregio van bovenaf opleggen.
c) Het moet bij de noodzakelijke economische
structuurversterking in de Randstad Zuid niet
gaan om het scheppen van nieuwe bestuursstructuren. Belangrijker is om samen met ondernemers concrete economische activiteiten
te ontwikkelen in het belang van onze regionale economie. We moeten alleen die vormen
van samenwerking kiezen die een economische meerwaarde opleveren.
d) Bij een nieuwe regionale structuur als de
metropoolregio ligt het accent voornamelijk bij
de grote steden Rotterdam en Den Haag. We
moeten alert blijven optreden voor het behoud
van de autonomie en bevoegdheden van de
gemeente Ridderkerk. De gemeenteraad en de
provinciale staten zijn door het volk gekozen.
We hebben een probleem als de zeggenschap
over onze Ridderkerkse zaken op afstand
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wordt gezet. De democratische legitimiteit van
de metropoolregio is te zwak.
Conclusie
De CDA-fractie is niet
tegen een intergemeentelijke samenwerking. Waarom zouden
we? Er staat geen
muur om Ridderkerk.
Maar het moet toch
mogelijk zijn om een
eigen (kritische) Ridderkerkse visie naast die van Rotterdam en
Den Haag te zetten? Natuurlijk moet Ridderkerk regionaal samenwerken, maar op een
schaal die voor Ridderkerk te overzien is. Dan
denk ik aan de BAR-samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard, maar ook aan
een goede samenwerking met de Rotterdamse
regio. En Ridderkerk zou ook meer betrokken
moeten raken bij de dynamiek van de Drechtsteden.
Ridderkerk moet zelfbewust handelen en niet
bang zijn om nee te zeggen tegen deelname
aan de gemeenschappelijke regeling van de
Metropoolregio. Als de Metropoolregio Ridderkerk echt nodig heeft, weten ze ons wel te
vinden.
Peter Meij, fractievoorzitter CDA
CDA TALENT ACADEMIE
In september 2013
start de volgende opleiding van de CDA
Talent Academie. Dit is
een uitgebreide en diepgaande opleiding van
het Steenkampinstituut voor talentvolle (toekomstige) politici van het CDA. Wilt u zich verder politiek ontwikkelen en / of wilt u zich gaan
inzetten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, kijk dan eens voor
verdere informatie op www.cda.nl/si. De Academie start in september 2013 en eindigt in
juni 2014. Inschrijven kan tot en met 3 juni
2014.
ERF GOED BELEID, DEEL 2
Een jaar geleden schreef ik
eerder op deze plaats over
het nieuwe erfgoedbeleid.
Naar de mening van de CDAfractie werd wel globaal omschreven hoe wij met ons
erfgoedbeleid om dienen te
gaan, maar werden belangrijCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 16, juni 2013

ke zaken niet voldoende meegenomen. Bijvoorbeeld de zorgplicht voor monumenten
door de gemeente en het geven van (een beperkte) subsidie aan eigenaren om gemeentelijke monumenten in stand te houden. In de
recente geschiedenis zijn er voldoende voorbeelden van monumentale panden te noemen
waarbij de gemeente niet actief heeft opgetreden om de monumenten voor de toekomst te
behouden. Denk hierbij aan De Dr. Kuyperschool in het centrum, het schoolmeestershuis
te Rijsoord en de boerderij langs de Verbindingsweg. Door een afwachtende houding van
de gemeente zijn monumenten verder vervallen en raken we er (wellicht) een aantal definitief kwijt voor ons en voor ons nageslacht.
Om mede te helpen
om de gemeentelijke
monumenten te behouden heeft de
raad, op voorstel van
de CDA-fractie, jaarlijks een beperkte subsidie
van € 50.000,= beschikbaar gesteld voor de
vergoeding van de extra kosten die het bezit
van een gemeentelijk monument met zich
brengt.
Nu, een jaar later, heeft het college de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten vastgesteld. Op grond van deze regeling kunnen
eigenaren van monumenten een subsidie aanvragen voor onderhoudswerkzaamheden en
kleine reparaties. Het gaat hier om een tegemoetkoming in de kosten van maximaal 50
procent. De te verlenen subsidie is gekoppeld
aan de WOZ-waarde van het monument en
bedraagt (maximaal) tussen de € 1.500,= en
€ 7.000,=.
Daarnaast wordt voorgesteld monumenteigenaren een abonnement op Monumentenwacht
aan te bieden. Door een periodieke inspectie
van Monumentenwacht wordt vroegtijdig inzicht gekregen in de staat van onderhoud van
een monument, waardoor tijdig tegen verval
van een monument kan worden opgetreden.
Wat de CDA-fractie betreft een goed voorstel.
Al met al is de CDA-fractie tevreden over de
uitvoering door het college van de CDA-motie
om meer te doen aan het behoud van gemeentelijke monumenten. Wederom een goed voorbeeld dat je ook als oppositiepartij een meerwaarde kunt betekenen voor het Ridderkerk
van nu en van de toekomst.
Pieter Bruins Slot
Burgerlid CDA-fractie
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Het bestuur wenst iedereen die de komende
tijd met zomervakantie gaat, heel goed weer
en een fijne tijd.
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