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VAN DE VOORZITTER
Nog een jaar te gaan,
maar de e-mailtjes over
de
gemeenteraadsverkiezingen die (pas) volgend jaar gehouden worden, vullen dagelijks mijn
postvak. We hebben er
nog wel twee weken bij
gekregen, want oorspronkelijk stonden de
verkiezingen gepland op woensdag 5 maart.
Omdat dit samenvalt met Aswoensdag, worden de verkiezingen 14 dagen verschoven. Op
woensdag 19 maart 2014 gaan de stemlokalen open voor de verkiezingen voor onze
raad. Dat betekent ook dat de dag van de kandidaatstelling op dinsdag 3 februari 2014 valt.
Kortom, er is weer flink wat werk voor ons aan
de winkel. Eigenlijk willen we voor de zomervakantie duidelijkheid voor wat betreft onze
lijsttrekker en na de vakantie moet ook de verkiezingslijst zijn vorm gaan krijgen. Het verkiezingsprogramma loopt hier parallel aan. Op
de komende CDA-ledenvergaderingen zullen
we hier behoorlijk veel aandacht aan geven en
steeds zal gevraagd worden om de inbreng
van onze leden.
Dus, …..laat iets van je horen. En wordt je gevraagd om mee te helpen, zeg dan volmondig
ja. Met elkaar kunnen we deze klus gaan klaren.
Leen Kruithof
IMPRESSIE LANDELIJKE STARTDAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Op zaterdag 23 maart 2013 was in de Brabanthallen in Den Bosch de landelijke ‘aftrap’
voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Deze zullen worden gehouden op 19 maart.
Er waren ruim 500 CDA-ers bijeen om inspiratie en informatie op te doen. Een dag met
een informatiemarkt, workshops, gesprekken
en verhalen van CDA-ers vanaf de zeepkist.
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Na de centrale opening heb ik een viertal
workshops bezocht. De eerste was ‘Rijnlands
denken en doen’. Het CDA Friesland presenteerde hier als bedenker een oplossing voor tal
van maatschappelijke problemen in Nederland.
In het Rijnlands denken en doen liggen verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de burgers. De tegenhanger van het Rijnlands denken is het Angelsaksisch denken dat is gebaseerd op regels en het afvinken van lijstjes.
In het Rijnlands denken en doen steunt de
overheid initiatieven van onderop en zorgt voor
een sociaal vangnet. Het is de aanvaarding
van maatschappelijke democratie naast de gekozen democratie. Uitgangspunten zijn vertrouwen, vakmanschap en verantwoordelijkheid. Dat geldt voor alle betrokkenen (werkgevers, werknemers, bestuurders) en voor alle
domeinen (openbaar bestuur, bedrijfsleven en
de samenleving zelf).
Burgers moeten
op vrijwillige basis
(weer) een grote
rol gaan spelen in
zorginstellingen,
op scholen en bij
de volkshuisvesting. De overheid
moet hen de ruimte geven en faciliteren.
Het
Rijnlands
denken en doen
past volgens de
presentator goed
in het nieuwe CDA-profiel.
De tweede workshop die ik bijwoonde ging
over lijstverbindingen. Dat was een beetje een
technische presentatie over hoe het werkt. Het
aangaan van een lijstverbinding is een bevoegdheid van de ledenvergadering. Het doel
is om bij de verdeling van restzetels als groep
van verbonden partijen meer kans te maken op
een of meer restzetels. De afdeling beslist zelf
na advies van de provinciale afdeling, of een
lijsverbinding met een of meer andere partijen
wordt aangegaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het aangaan van een lijstverbinding is echter geen garantie op restzetels voor jouw partij of groep! Er waren voorbeelden waarbij het zelfs nadelig uitwerkte. Het
is echter bovenal een principiële zaak. Wil je
geassocieerd worden met andere partijen die
bepaalde standpunten huldigen? Strategisch
gezien kom je in de campagne en bij coalitieonderhandelingen beter ‘uit de verf’ zonder
lijstverbinding.
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De derde workshop
ging over ‘Fondsenwerving’. Als penningmeester natuurlijk een
verplicht nummer. Als
gevolg van het lagere
aantal
kamerzetels
ontvangt het CDA als
partij veel minder rijkssubsidie. Het wordt
dan steeds belangrijker om creatief om te
gaan met de beschikbare middelen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is er wel een landelijke ‘projectenpot’
waar afdelingen een beroep op kunnen doen
voor een bijdrage in de kosten van bijzondere
projecten in het kader van verkiezingen, ledenwerving en bevordering van politieke participatie en scholing. De bijdrage is nooit kostendekkend. Er zijn enkele voorwaarden zoals
optimale benutting van de media en samenwerking met maatschappelijke organisaties. In
de workshop kwam ook het ‘giftenbeleid’ ter
sprake. De partijraad heeft hiervoor een reglement vastgesteld op 3 november 2011. Uitgangspunten zijn integriteit en transparantie.
De laatste workshop ging over ‘strategisch
campagne voeren’. Belangrijk is om te weten
wie je kiezers zijn, waar ze wonen en wie je
concurrenten zijn. Om te weten te komen waar
je kiezers de vorige verkiezingen woonden, is
er een landelijke
database van het
CDA
(‘Sophie’)
waarop je dit tot op
wijkniveau
kunt
opzoeken.
Om
toekomstgericht
campagne te voeren moet je o.a. een beperkt aantal doelgroepen selecteren op wie je je in het bijzonder
wilt richten (ondernemers, jongeren, ouderen
etc.). Ook het consequent en eenduidig uitdragen en communiceren van je kernboodschap.
Bij
de
recente
herinderlingsverkiezingen in Molenwaard was dit ‘SamenDichtbij’. Andere adviezen waren het vroegtijdig ‘claimen’ van onderwerpen, heldere keuzes maken en persoonlijke profielen van kandidaten in een verkiezingskrant. Als laatste het
advies om te ‘pieken’ in de week voor de verkiezingsdatum, zelfs nog op maandag en dinsdag!
Al met al een inspirerende en informatieve
dag.
Arie de Klerk
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DECENTRALISATIE JEUGDZORG
Het zal niemand ontgaan zijn dat gemeenten in
de nabije toekomst in het kader van de decentralisatieopdrachten veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden zullen krijgen. Voor wat
betreft deze decentralisaties (Jeugd, AWBZ en
Wet werken naar vermogen) is besloten deze
in BAR verband op te pakken zodat we onze
(beperkte) capaciteit zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Hiertoe is een BAR projectstructuur gevormd waarbinnen wij ons voorbereiden
op de toekomstige rol van de gemeenten.
Als beleidsmedewerker jeugd maak
ik onderdeel uit
van de BAR-projectgroep Decentralisatie
Jeugd.
Naast beleidsmedewerkers uit de andere twee
gemeenten bestaat deze projectgroep uit de
coördinator van het Centrum voor Jeugd en
Gezin Ridderkerk en een projectleider. Via de
projectleider wordt de samenhang met de andere decentralisaties geborgd.
In tegenstelling tot de andere twee decentralisaties heeft de decentralisatie Jeugdzorg
ook nog te maken met een andere dynamiek,
nl. die van de stadsregio Rotterdam. De stadsregio Rotterdam is nu nog verantwoordelijk
voor de organisatie en financiering van de
geïndiceerde jeugdzorg, zorg die na 1 januari
2015 onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. De stadsregionale gemeenten
trekken dan ook nauw met elkaar op binnen dit
onderwerp; in werkgroepen, werkateliers en
tijdens werkbezoeken hebben we in de afgelopen periode veel kennis opgedaan over de
inhoudelijke zorg en de doelgroepen waar we
in de toekomst verantwoordelijk voor worden,
nagedacht over mogelijke manieren om deze
zorg in te richten (op lokaal, subregionaal of
regionaal niveau), de wijze van financiering
etc., alles vanuit een gezamenlijk opgesteld
programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg
(februari 2012).
In deze maanden zijn we druk bezig met het
stadsregionale Implementatieplan dat op 18
april a.s. door de stadsregionale bestuurders wordt
vastgesteld. In dit plan wordt
een keuze voorgelegd om
een aantal zaken lokaal dan
wel stadsregionaal te gaan
organiseren. Het BAR plan
van aanpak is hierop gebaseerd en op beide sporen
gaan we verder aan de slag.
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Om een beeld te geven: stadsregionaal zullen
die onderwerp worden opgepakt zijn waarvan
de wet (waarschijnlijk, want we kennen voorlopig alleen nog de concept tekst) aangeeft dat
we die bovenlokaal moeten organiseren:
jeugdbescherming, jeugdreclassering, AMK,
ASHG etc. Daarnaast zal een deel van de zorg
vanwege de hoge kosten en de schaal waarop
gebruik zal worden gemaakt van deze zorg
regionaal worden ingekocht.
Uit het voorgaande zou kunnen worden afgeleid dat we voornamelijk bezig zijn met de
transitie, het regelen van de randvoorwaarden
om de decentralisatie vorm te geven. Uiteraard
moeten deze zaken goed geregeld worden,
maar daarnaast is van groot belang dat deze
transitie ook gepaard gaat met een inhoudelijke vernieuwing van de jeugdzorg. Ik
kan u gelukkig laten weten dat hier hard aan
gewerkt wordt, samen met de zorgaanbieders,
de professionals binnen het CJG en ook onze
lokale partners die zich met jeugd bezighouden.

of door deze aanpak inzet van specialistische
(en dus duurdere) zorg afneemt of kan worden
voorkomen. Mocht specialistische zorg toch
nodig zijn, dan worden cliënten niet doorverwezen maar wordt deze zorg erbij gehaald,
altijd met de bedoeling dat het gezin of de
jongere op termijn weer zelfstandig verder kan.
Het is goed om te
ervaren dat alle
partijen
uiterst
gemotiveerd zijn
om de jeugdzorg
anders en dus
beter te organiseren. Daarnaast gaat ook het
“gewone” werk door en dat vraagt ook voortdurende aandacht.
Kortom: er is veel werk, er zit een tijdsdruk op,
het is spannend (organisatiebelangen) en ingewikkeld (financieel en juridisch) maar het is
fantastisch om hier een rol in te mogen spelen.
De eerste grijze haren dienen zich aan (kan
ook de leeftijd zijn) maar dat heb ik er graag
voor over.
Ik kan me voorstellen dat u na dit verhaal nog
vragen hebt. U mag me hierover altijd benaderen.

In Ridderkerk wordt dit jaar gewerkt met een
pilot in wijk West. In deze wijk wordt gewerkt
met een wijkzorgteam voor jeugd. Dit team is
heel zichtbaar binnen de wijk en de in deze
wijk gevestigde basisschool en dient als aanspreekpunt voor ouders, jongeren en leerkrachten. Wanneer een vraag binnenkomt bij
dit team, wordt samen met het gezin of de
jongere goed in beeld gebracht welke vragen
en/of problemen er zijn en op welke manier het
gezin of de jongere deze zelf (eigen kracht) of
samen met hun netwerk (formeel of informeel)
kan oplossen. Indien nodig, kan een professional het gezin helpen met het organiseren
van deze hulp. Mocht er meer aan de hand
zijn, dan wordt door de professional, samen
met het gezin of de jongere, bekeken welke
vormen van zorg of ondersteuning nodig zijn
om tot een oplossing te komen. Deze hulp kan
ook op andere domeinen liggen (Werk en inkomen, WMO etc.). Een en ander wordt vervolgens beschreven in een zogenaamd gezinsplan, over welk plan het gezin of de jongere de
regie voert.
De preventieve jeugdzorg wordt dicht(er) bij
het gezin georganiseerd en er wordt gekeken
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Leni Kielen, beleidsmedewerker gemeente
Ridderkerk,
l.kielen@ridderkerk.nl
AANKOOP WONINGEN LANGS DE RIJKSSTRAATWEG (Nieuw Reijerwaard)
Ik heb voor de commissie Samen Wonen van
11 april 2013 een gespreksnotitie geschreven
over de aankoop van woningen langs de Rijksstraatweg.
Als gespreksonderwerp breng ik graag namens mijn fractie de mogelijkheid in dat de
Gemeenschappelijke Regeling meer huizen
langs de Rijksstraatweg aankoopt. De impact
van het bestaande bedrijventerrein Veren Ambacht en het nog aan te leggen Nieuw Reijerwaard is erg groot voor bewoners langs de
Rijksstraatweg. De huizen zijn daardoor praktisch onverkoopbaar. Veel onrust kan voorkomen worden als de meest getroffen bewoners
de mogelijkheid krijgen te verhuizen naar een
ander deel van Rijsoord.
De CDA-fractie denkt hierbij aan de potentiele
woningbouwlocatie van het terrein van touringcarbedrijf De Jong Tours.
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Er zijn hoge
kosten verbonden aan het
opkopen
van
meer
huizen
langs de Rijksstraatweg, maar
als er geen buffer van 100 meter meer noodzakelijk is (omdat de bewoners vertrokken zijn)
is het mogelijk om het bedrijventerrein efficiënter in te richten, zodat de aankoop hopelijk
kosten neutraal of tegen zo laag mogelijke
kosten kan plaatsvinden. De leefbaarheid voor
de bewoners langs de Rijksstraatweg staat
onder druk. Als we niets doen lopen we het
risico dat dit deel van de Rijksstraatweg een
‘no go area’ wordt’ Tenslotte vinden wij dit
voorstel om meer huizen aan te kopen langs
de Rijksstraatweg in het kader van Nieuw Reijerwaard een taak van de GR en niet van de
gemeente Ridderkerk.
Na dit commissieoverleg zal mijn fractie zich
beraden om eventueel een initiatief te nemen
om een verzoek aan het algemeen bestuur van
de GR te richten.
Peter Meij, fractievoorzitter
UIT DE KLANKBORDGROEP
Woensdag 3 april is de
Klankbordgroep weer
bij elkaar geweest. We
waren met zes leden
(inclusief Peter Meij) en
hebben op deze avond
een aantal zaken besproken. Allereerst vertelde Peter over zijn ervaringen op de landelijke CDA startdag voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. Het was een interessante dag met boeiende workshops en
sprekers. Een belangrijke boodschap was dat
je je nu al moet manifesteren bij doelgroepen,
in het tweede deel van onze klankbord avond
kwam dit onderwerp terug bij het onderwerp
Gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Verder melde Peter wat wetenswaardigheden
omtrent de (politieke) actualiteit in ons dorp.
Onderwerpen als de ontwikkelingen rond
Nieuw Reijerwaard, de eventuele uitbreiding in
2014 van het betaald parkeren en de vuurwerkopslag kwamen aan de orde.
Het tweede deel van de avond hebben we van
gedachte gewisseld omtrent de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
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Hoe gaan we die aanpakken, de invulling van
de lijst. Al met al voldoende stof om goed over
na te denken en zeker zo belangrijk om hier
samen met elkaar over in gesprek te zijn.
De volgende klankbordbijeenkomst staat daarom ook al weer in de agenda en wel op woensdagavond 29 mei.
Tot zover het verslag vanuit de Klankbordgroep. Vindt u het belangrijk om mee te denken en mee te praten over het wel en wee in
onze gemeente en zou u, zou jij hieraan willen
deelnemen, neem dan contact op (een telefoontje naar Leen Kruithof is genoeg, telefoon
434 452). Van harte welkom!
Kees Stolk
NOTITIE ECONOMISCH BELEID
Eindelijk is het
dan zover. We
hebben in de
raad
uitgebreid gesproken over het
economische
beleid in Ridderkerk. Het verleden, heden en de (nabije)
toekomst zijn daarbij in kaart gebracht.
Het CDA pleit hier al jaren voor. Dit pleiten
heeft o.a. in 2012 geleid tot een “project” dat
op 9 oktober zijn climax kreeg.
Ik heb toen samen met de VVD het initiatief
genomen om met de afdeling participatie toe te
werken naar een grote Ridderkerkse ondernemersavond.
Na een lange en goede voorbereiding hebben
wij veel ondernemers mogen ontmoeten en
een heel interactief programma voorgelegd.
Dat heeft geleid tot contacten, initiatieven,
speerpunten, afspraken e.d.
Op die avond kon ook het kort daarvoor opgerichte ondernemersplatform zich presenteren aan de Ridderkerkse ondernemers.
Jammer is het dat het college ervoor gekozen
heeft om eerst de nota te laten vervaardigen
(door Buck Consultants) om daarna de inspraak te organiseren. Een volgorde die uiteraard zeer onverstandig is.
Het CDA heeft in de raad van maart uitgebreid
het woord gevoerd over deze nota met dit
thema.
Aspecten (willekeurige volgorde):
- één loketfunctie voor ondernemers;
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-

-

gestructureerde contacten met bedrijfsleven;
veilig ondernemen;
aandacht voor startersbeleid, detailhandel,
vestigingsbeleid, zzp’ers, (leegstaande)
kantoorpanden, ontwikkelingen van bedrijventerreinen, flexibele bestemmingsplannen;
werkgelegenheid voor jongeren;
relatie onderwijs en bedrijfsleven;
nieuw/beter acquisitiebeleid;
aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het college stelt dat “voorgenomen acties uit
bestaande budgetten worden gefinancierd /
gedekt”. Dit getuigt niet van voldoende ambities. Het CDA pleit (al veel langer) voor opties. Leg aan de raad meerdere opties voor
met verschillende geldelijke consequenties.
Vervolgens kiest de raad het beste/meest haalbare model/beleid.

Tot slot:
- opvallend is dat tussen 2000 en 2011 3400
bedrijven in Ridderkerk zijn opgericht / gevestigd en 1925 ook weer gestopt zijn;
- eind 2011 waren er 2025 in Ridderkerk gehuisvest;
- 40% van de werkzame beroepsbevolking
in Ridderkerk werkt hier ook;
- werkloosheid bedraagt hier bijna 6% (regio
Rijnmond circa 10%!);
- de werkzame beroepsbevolking bedraagt
21000 personen;
- voorraad kantoorruimte 83000 m2, leegstand circa 3,5%.
Een nieuw aangestelde bedrijvencontactfunctionaris zal het eerste contact zijn tussen
ondernemers en gemeente. De crisis overwinnen en doorkomen is ook voor vele Ridderkerkse ondernemers de hoogste prioriteit.
Wim Onderdelinden
BEWONERS RIJKSSTRAATWEG STEEDS
MEER IN DE KNEL
Bewoners aan de Rijksstraatweg ondervinden
in toenemende mate hinder van de komst van
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het
bedrijventerrein
Nieuw Reijerwaard. Het inpassingsplan is
nog niet definitief,
maar met de gevolgen hebben
de bewoners al
wel te maken. Het CDA wil dat wordt gekeken
of meer woningen kunnen worden aangekocht.
De waardedaling van de woningen tekent zich
steeds meer af. De huizen raken straks ingeklemd tussen het al eerder gerealiseerde bedrijventerrein Veren Ambacht en Nieuw Reijerwaard. Daarbij doet zich de merkwaardige
situatie voor dat de gemeente Ridderkerk om
die reden een lagere WOZ-waarde toekent,
maar dat de bewoners geen zogeheten planschade vergoed krijgen om die waardedaling
te compenseren.
Onrust voorkomen
Het CDA-raadslid Peter Meij: ‘De impact van
de bedrijventerreinen is erg groot voor de bewoners van de Rijksstraatweg. De huizen zijn
praktisch onverkoopbaar en de leefbaarheid
staat onder druk. Veel onrust kan worden
voorkomen als de meest getroffen bewoners
de mogelijkheid krijgen te verhuizen naar een
ander deel van Rijsoord.’
Buffer
Meij noemt als voorbeeld de huidige locatie
van het touringcarbedrijf De Jong Tours. ‘Er
zijn hoge kosten verbonden aan het opkopen
van huizen, maar als er geen buffer van honderd meter meer nodig is, is het mogelijk het
bedrijventerrein efficiënter in te richten’, aldus
het raadslid dat de zaak in april aan de orde
stelt in de desbetreffende raadscommissie.
Door Geert van Someren, redacteur Dichtbij
SCHULDHULPVERLENING, NOODZAKELIJK EN DUUR
Eind vorig jaar is door de
directeur van “Plangroep” in
de
commissie
Samen
Leven voorlichting gegeven
over de schuldhulpverlening in Ridderkerk. Ik wil jullie een korte samenvatting geven, waarbij de grote hoeveelheid getallen sterk verminderd is. De wet kent
een vrijwillig en een wettelijk traject. De wettelijke schuldsanering komt pas aan de orde als
de vrijwillige schuldhulpverlening niet is gelukt.
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De vrijwillige schuldhulp is een verplicht voortraject. Vanaf april 2012 wordt in Ridderkerk de
vrijwillige schuldhulpverlening uitgevoerd door
de organisatie “Plangroep”. Sinds 1 juli 2012 is
bovendien wettelijk geregeld dat de gemeente
Ridderkerk de regie voert ten aanzien van de
schuldhulpverlening en ook de criteria bepaalt.

Als de trajecten goed verlopen, kan dat een
aantrekkende werking hebben. Nu is het aantal
aanvragen voor Ridderkerk normaal voor een
gemeente van deze grootte. De kosten van
schuldhulpverlening voor Ridderkerk bedragen
zo’n € 250.000 per jaar. Dat is heel veel geld,
maar met ca. 275 nieuwe aanmeldingen per
jaar is het echt noodzakelijk.
Leen Kruithof
ALGEMENE LEDENVERGADERING

De redenen waarom Ridderkerkers bij schuldhulpverlening aankloppen is niet anders dan
landelijk te zien geeft. Een ontwikkeling is dat
er nu ook mensen met een eigen woning een
beroep doen op schuldhulpverlening.
Het totaal aantal “dossiers” bedraagt in Ridderkerk ca. 300. De helft hiervan is alleenstaand en het inkomen is bijna altijd (onder)
modaal. De helft heeft een uitkering. De gemiddelde schuld is € 32.000 per cliënt en gemiddeld zijn er 13 schuldeisers. De schulden
zijn vaak gerelateerd aan psychosociale problemen. Deze mensen worden bijna altijd
doorverwezen door de Plangroep. Dat probleem moet namelijk ook worden opgelost,
anders kunnen de schulden niet goed aangepakt worden. Hiervoor worden andere hulpinstanties ingeschakeld.
Een schuldhulpverleningstraject duurt
3 jaar. Eerst wordt
bepaald
wat
maandelijks
kan
worden afgelost. Als
alle
schuldeisers
hiermee
akkoord
gaan, dan wordt
een overeenkomst
getekend.
Een
alleenstaande cliënt krijgt € 50 weekgeld, samenwonenden € 70 en voor elk kind komt daar
€ 10 bij. Er mogen nu geen nieuwe schulden
meer worden gemaakt! Wordt een schuldregeling na deze 3 jaar succesvol beëindigd, dan
wordt de restschuld kwijtgescholden. Het wettelijke schuldsaneringstraject kan worden opgestart als het vrijwillige traject niet is gelukt.
Dit traject loopt echter via de rechtbank.
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De volgende reguliere ledenvergadering zal
worden gehouden op woensdag 12 juni 2013
om 20.00 uur in De Levensbron. Als gast
spreekt dan Tweede Kamerlid Peter Oskam
over Veiligheid & Justitie en Politie. Ook komen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 aan
de orde. Noteer deze datum vast in uw agenda..
WELKOM NIEUWE LEDEN
Dit keer zijn er geen nieuwe
leden om welkom te heten.
Op dit moment hebben we 120
leden.
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