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VAN DE VOORZITTER
Zomertijd, de tijd voor ontspanning, even uit de
agenda van alledag. Deze tijd is nu aangebroken, het dagelijks werk en ook het politieke
werk ligt voor enkele weken stil. De één trekt
er in deze periode op uit, een verre bestemming of dichterbij in eigen land. Misschien ook
wel gewoon thuis door omstandigheden of uit
vrije keus. Het is belangrijk om even tijd vrij te
maken en jezelf rust te gunnen.

Ik begon met zomertijd is tijd voor ontspanning
en dit wens ik u ook namens het bestuur van
harte toe. Geniet van deze mooie tijd en rust
goed uit zodat we ieder op onze plek na deze
periode de taak die wacht weer fris kunnen
oppakken.
Een goede vakantie toegewenst!
Kees Stolk
VAKANTIE
Vorige week stond er een stukje in de krant
over de wijze waarop mensen hun vakantiegeld besteden. Veel mensen gebruiken dit voor
hun, juist ja, vakantie. Niet verrassend. Maar
niet iedereen kent die luxe. Bij velen verdwijnt
het vakantiegeld blijkbaar gewoon in de huishoudpot en het aantal mensen dat het vakantiegeld gebruikt om schulden af te lossen is
niet gering.

De maatschappij waarin wij leven en werken is
een gejaagde maatschappij aan het worden ,
we moeten zoveel! Veel mensen komen hierdoor in de knel! Daarom is het goed momenten
van rust te hebben waarin je kunt ontspannen
en na kunt denken over je toekomst.
Politiek was het een stevig jaar, veel onderwerpen passeerden de raad. Onze mensen
hebben in al die onderwerpen het CDA geluid
zo goed mogelijk verwoord. Veel werk is verzet
en een welgemeende dank aan jullie; Tineke
als wethouder, Els, Leen, Peter als raadsleden
en Dick en Jan als burgerleden. Misschien
denkt iemand ik mis een naam bij de burgerleden en dat klopt. Ondergetekende is naast
voorzitter van het bestuur ook burgerlid. Alleen
is het in de afgelopen periode organisatorisch
moeilijk gebleken dit werk met mijn extra zorgtaken thuis te combineren.
Als bestuur zijn we
goed op dreef, naast
de bestuurlijke taken
is er ook aandacht
voor meer verenigingsbindende zaken
zoals onze geslaagde
reis naar het Europees Parlement in
Brussel. In de bus op
de terugweg is al
serieus
gesproken
over een bezoek aan
Straatsburg medio 2016.
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Wat mij opviel was een kort interview met een
echtpaar dat zich ruimschoots een vakantie
kon permitteren maar desondanks niet op vakantie ging. ‘Wij hebben het thuis prima’, was
de motivatie. Soms ging men een weekje weg
(in het binnenland) maar dan in voor- of najaar.
Buiten de drukte om. En in de zomerperiode
genoot men van de eigen tuin. En, o ja, in de
zomer werd ook wel eens op stap gegaan: een
tripje met de fiets en de picknickmand mee. En
het vakantiegeld? Daar kon je zoveel meer
mee doen dan van op vakantie gaan……. ‘Dan
is het na 2 weken op en heb je niets meer. Wij
gebruiken het voor het opknappen van het
huis. Daar hebben we jaren plezier van!’
Mooi om te lezen. Ik herinner me dat ik ook in
een boek van Maarten ‘t Hart (welk boek weet
ik helaas niet meer) een stukje tegenkwam
waarin Maarten zijn verbazing uitsprak over
het feit dat in een periode waarin Nederland op
zijn mooist was, iedereen naar elders toog.
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Maar dat gaf hem de gelegenheid om in alle
rust van de Nederlandse natuur te genieten!

CDA-fractie als input voor deze visie jeugdbeleid.
Eerst een paar algemene opmerkingen over
jongeren
Een wethouder Jeugd moet vooral bezig zijn
met positieve dingen voor de jongeren in de
wijk. De jeugd wordt naar de mening van het
CDA al te vaak geproblematiseerd.
Uit enquêtes blijkt dat overlast van jongeren
als een grote ergernis wordt ervaren. Jeugd
staat op de tweede plaats in de ergernis top
10, na hondenpoep. Dat zegt iets over onze
maatschappij en hoe wij naar jongeren kijken.
Jongeren zijn zelf veel optimistischer. Zij voelen zich voor het overgrote deel heel gelukkig.

Ik loop niet echt warm voor vakanties. Geen
verre reizen voor mij. Een (mid)weekje weg in
Nederland is voor mij al heerlijk. Gelukkig
denkt mijn echtgenote er net zo over anders
zou het er om spannen in huize Groeneveld!
Ik weet natuurlijk dat de bovengenoemde situaties uitzonderingen zijn. Veel mensen kijken
uit naar hun vakanties in verre oorden. De
wegen naar het zuiden zijn overvol en vliegtuigen en bussen zijn goed gevuld met toeristen.
Even er uit, even verwend worden en genieten
van mooi weer.
Zoals ik aan het begin van dit stukje schreef
zijn er veel mensen die hun vakantiegeld hard
nodig hebben voor andere zaken dan vakantie.
Maar voor veel mensen geldt dat ze een keus
hebben. Thuisblijven of weg gaan. Vakantie
dicht bij huis of juist een verre reis naar exotische oorden. Wat gaat u doen? Eigenlijk is dat
niet zo belangrijk, als u maar van uw vakantie
geniet. Het is u van harte gegund!
Leen Groeneveld
KADER INTEGRAAL JEUGDBELEID

Het college wil een visie opstellen t.a.v. jeugdbeleid in Ridderkerk. Dit is de inbreng van de
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In de afgelopen decennia is wel het gemeenschapsgevoel afgenomen. Daardoor staan
ouders er in de opvoeding van hun kinderen
vaak alleen voor. Vroeger kon je een beroep
doen op je buren of familie, nu worden opvoedingsproblemen opgelost of afgekocht met
jeugdzorg en nog meer jeugdzorg. Nederland
staat op een tweesprong: gaat het verder richting do it yourself society of slaan we af naar
een do it together society.

De rode draad van het jeugdbeleid moet volgens het CDA zijn, dat de gemeente, samen
met haar partners het informele sociale netwerk rond opvoeding weer in ere herstelt. Als
jongeren een goede binding hebben met hun
ouders, met hun school en bijv. met een sportvereniging, dan werken die gemeenschappen
als een sociale buffer tegen probleemgedrag.
We zien in het onderwijs een explosie van
ADHD-achtige indicaties. Ouders worden aangesproken op het drukke gedrag van hun kind
met de opmerking: daar moet je eens naar
laten kijken. Dan kom je als ouder in het zorgcircuit terecht: indicatie, rugzak, passend onderwijs. Teveel kinderen krijgen te snel zo’n
etiket opgeplakt. De financiële prikkels zitten
op de verkeerde plaatsen.
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Wat kan de gemeente doen?
Faciliteer als gemeente dat kleine kinderen,
leerlingen, jongeren elkaar weer in een sociaal
netwerk ontmoeten. Betrek jongeren bij belangrijke vraagstukken over klimaat, zorg, onderwijs en windenenergie. Houd de investeringen voor jeugdvoorzieningen op peil. Blijf investeren in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Zoek samenwerking met het onderwijs.
Blijf het belang zien van de functie van wijkagent: oren van de wijk/veel ingangen.
Zorg voor veilige fietsroutes. Faciliteer kindvriendelijke wijken met voldoende speelruimtes.

Richt de publieke ruimte goed in: huizen met
grote achtertuinen of kleine voortuintjes?
Houd de Jeugdgezondheidszorg op peil: aandacht voor gezond gewicht, verantwoord alcoholgebruik, terugdringen van roken, schulden
van jongeren lopen op.
Zorg voor goed en veilig openbaar vervoer
naar Rotterdam: uitgaan, cultuur.
Investeer in jongerencoaches of buddy’s die
jongeren net dat extra duwtje in de goede
richting kunnen geven. Investeer in een sociale
participatiesamenleving, waarin jongeren hun
aandeel kunnen leveren.

het nodig een nieuwe verordening op te stellen. De nu geldende verordening komt namelijk
per 1 juli 2015 te vervallen. Vanaf 1 januari
2015 heeft de stadsregio Rotterdam echter niet
langer de status van WGR-plus. De verordening kan daarom niet door het Algemeen Bestuur van de stadsregio worden vastgesteld.
Deze bevoegdheid ligt weer bij de gemeenteraden.
Waarover gaat de verordening?
Woonruimtebemiddeling gaat over het matchen van woningzoekenden aan vrijgekomen
sociale huurwoningen. Een verordening geeft
mogelijkheden om te sturen, het lost echter de
schaarste niet op. In dat kader is het lokale
woonbeleid van groot belang. In Ridderkerk is
dat de woningbouwstrategie uit 2011. Daarin is
het thema wonen uit de structuurvisie verder
uitgewerkt.
In prestatieafspraken maakt de gemeente met
Woonvisie afspraken over de uitvoering van dit
woonbeleid. De prestatieafspraken zijn daarmee dé plek waar gemeente en Woonvisie met
elkaar vaststellen wie er specifiek tot de doelgroep van het woonbeleid behoort, welke
groepen door schaarste in de knel komen en
welke inspanningen gemeente en Woonvisie
leveren om dit aan te pakken. Dit zal onder
meer gaan om afspraken over huurprijsbeleid
en woningvoorraadontwikkeling, factoren die
sterk bepalend zijn voor het ontstaan van
schaarste. De prestatieafspraken met Woonvisie worden in 2015 herijkt.

En tenslotte voorzitter: investeer in de Huishoudschool als ontmoetingsplaats tot 18.00
uur voor jongeren.
Peter Meij
WOONRUIMTEBEMIDDELING REGIO ROTTERDAM 2015
In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni jl.
is de nieuwe verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 behandeld en
vastgesteld. Op 1 juli 2015 is deze in werking
getreden. Hierdoor zijn de woonruimteverdeelregels in alle veertien gemeenten binnen de
(voormalige) stadsregio identiek.
Vaststellen niet meer door de stadsregio,
maar door Ridderkerk
Als gevolg van de inwerkingtreding van de
nieuwe Huisvestingswet op 1 januari 2015, is
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Spelregelnotitie
Ingrijpen met behulp van een verordening mag
alleen als er sprake is van onevenwichtige en
onrechtvaardige effecten van schaarste (verdringing) of van woningzoekenden die dringend behoefte hebben aan woonruimte (urgentie).
De spelregelnotitie (vastgesteld door het bestuur van Maaskoepel – de overkoepelingsorganisatie waarvan Woonvisie lid is) bevat het
kader voor de feitelijke uitvoering van de woonruimtebemiddeling door de corporaties.
Hierin staan spelregels over inschrijvingen,
adverteren, omgaan met reacties, aanbieden
van woningen, registratie en klachtenafhandeling.
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BEZOEK AAN EUROPARLEMENT

Woonnet Rijnmond (www.woonnetrijnmond.nl)
is het bemiddelingsinstrument van de corporaties en speelt daarin dan ook een belangrijke
rol. Daarnaast beschrijven de spelregels verschillende bemiddelingsmodellen van woningen (loting, direct kans, wens-, wacht- en inschrijfduur). Afhankelijk van de mate van
schaarste en groepen in de knel binnen een
gemeente (zoals vastgelegd in de prestatieafspraken en volgend uit het woonbeleid), zal bij
de uitvoering ook rekening worden gehouden
met de voorrangsregels volgend uit de verordening.
Huisvestigingsvergunning nodig
In de nieuwe wet is een prominente rol voor de
huisvestingsvergunning weggelegd. De woningzoekende die door een woningcorporatie
een sociale huurwoning krijgt aangeboden,
moet voor het betrekken ervan eerst een huisvestingsvergunning bij de gemeente aanvragen. Het college van B&W heeft besloten de
directeur-bestuurder van Woonvisie mandaat
te verlenen voor het besluiten op een aanvraag
om huisvestigingsvergunning.

Er zijn van die dagen dat (bijna) alles meezit.
Laat ik maar beginnen met wat er niet mee zat
op 17 juni 2015, toen CDA deelnemers uit
Ridderkerk en omgeving een bezoek aan het
Europarlement brachten.
De eerste tegenvaller was dat Anja, die alles
geregeld had en daar veel werk aan had gehad, zelf om persoonlijke redenen niet mee
kon. Heel jammer, vooral voor Anja maar ook
voor ons. Henk Hulleman had zich een week
vergist en moest afhaken.

Verder zat werkelijk alles mee: prachtig weer,
geen files dankzij de alternatieve routes van
onze voortreffelijke chauffeur Sjaak, zeer plezierig gezelschap en de bezielende leiding van
Arie Slob.

Geschillencommissie
De behandeling van publiekrechtelijke bezwaren gaan de BAR-gemeenten (voorlopig) zelf
doen. Op dit moment zien zij geen aanleiding
om aan te sluiten bij een regionale geschillencommissie.

Ruim op tijd kwamen we in Brussel aan, zodat
er nog tijd was om voor het bezoek aan het
Europarlement koffie te drinken.

Evaluatie en monitoring
De monitor is één van de onderdelen van het
woonruimteverdeelsysteem. Hierover vinden
gesprekken plaats op zowel regionaal niveau
als op subregionaal niveau. Ridderkerk zit
samen met Barendrecht, Albrandswaard en
Rotterdam-Zuid in de subregio Zuidrand.

De andere assistent nam ons daarna mee naar
de grote zaal waar de plenaire zittingen worden gehouden. Hij legde o.a. uit waar de verschillende fracties zitten, waar de plaats van
de voorzitter is en hij wees ons de ruimtes
waar de tolken zitten tijdens de vergaderingen.
Een groepsfoto voor de vlaggen van alle lidstaten mocht natuurlijk niet ontbreken.

Leen Kruithof
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Om 11.00 uur werden we opgehaald door één
van de 2 assistenten van onze gastheer Wim
van de Camp en door de beveiliging geleid.
Wim hield een inspirerend betoog, waarbij hij
ons geheugen opfriste betreffende geschiedenis en ontstaan van het Europarlement, het
functioneren en de huidige stand van zaken. Er
was één uur uitgetrokken voor dit onderdeel,
maar het had wat ons betreft gerust langer
mogen duren. Wim gaf eerlijke en directe antwoorden op de vele vragen die door ons gezelschap werden gesteld.
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der te gaan organiseren. Als er nieuws is hoort
u het!
Yvonne Boer
DE FINANCIËN VAN RIDDERKERK
Midden in een ongekende hittegolf, zit ik voor
het open raam, dit stukje voor de CDA nieuwsbrief te schrijven. Graag wil ik u meenemen in
de financiële perikelen van Ridderkerk.
Het Europarlement ontvangt dagelijks zoveel
bezoekers, dat wij op onze beurt moesten
wachten om ook voor de vlaggen te mogen
staan.
Chauffeur Sjaak heeft ons op de Grote Markt
in Brussel afgezet, zodat ieder voor zich kon
gaan lunchen en (een deeltje van) Brussel kon
gaan bekijken.

In de afgelopen weken heeft de raad
hierover twee keer
vergaderd.
Tijdens
deze vergadering zijn
er belangrijke financiele stukken behandeld. De jaarrekening 2014 is goedgekeurd.
De 1e tussenrapportage over 2015 is vastgesteld en gisteravond heeft de raad haar visie
op de kadernota gegeven.
Voor een wethouder financiën zijn dit hoogtijdagen. Nog afgezien van het feit of de financiele resultaten positief of negatief zijn, is het
een belangrijk moment om te horen hoe de
raad aankijkt tegen wat de resultaten van dit
college van het afgelopen jaar zijn en wat men
vindt van de kaders die wij voor het komende
jaar hebben geformuleerd.

Precies 16.00 uur reden we Brussel weer uit
om – ook exact op de geplande tijd – in Hoogerheide van een heerlijk diner te genieten.
Geen verrassing meer, maar ook de aankomst
in Ridderkerk was strak volgende de planning.

Als eerste wil ik u
meenemen in de financiële situatie van
Ridderkerk. Die is
goed te noemen. Het
jaar 2014 is afgesloten met een overschot van € 3,6 miljoen. De
tussenrapportage over 2015 laat een voorlopig
overschot zien van ca. € 0,6 miljoen. Daarnaast zijn er goed gevulde reserves.
Vlak voor de zomer ontvangen wij vanuit Den
Haag de zogenaamde meicirculaire. Dat is een
brief waarin de financiële vooruitzichten voor
2015 en de komende jaren worden weergegeven. Ook deze circulaire bevatte meevallende
cijfers voor ons. Kortom, financieel gezien is
Ridderkerk een gezonde gemeente.

De sfeer was zo geweldig en het onderwerp zo
interessant, dat in de bus al plannen zijn gemaakt voor een vervolg, namelijk een bezoek
aan het Europarlement in Straatsburg. Kees
Stolk en Arie Slob hebben beloofd één en an-
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Bij het opmaken van deze balans is het ook
belangrijk om de bedreigingen, die er voor de
gemeente zijn, duidelijk te benoemen. De 3
decentralisaties geven op het financiële vlak,
ondanks het feit dat we het gevoel hebben
goed op koers te liggen, genoeg reden tot
zorg. Veel uitgaven over het eerste half jaar
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zijn nog niet bekend, simpelweg omdat niet
alle zorgaanbieders hun facturen hebben ingediend.

Tijdens de behandeling van de kadernota werd
duidelijk dat de raad zich voor het overgrote
deel aansluit bij de kaders die het college heeft
uitgezet. Deze kaders worden deze zomer
vertaald in een nieuwe begroting.
Wij hebben gezegd in te willen zetten op duurzaamheid, communicatie, het schrijven van
een toekomstvisie, fietsveiligheid, een initiatief
om doelgroepenvervoer slimmer te organiseren, een nieuwe N.V. voor het inzamelen van
het huishoudelijk afval, startersleningen, extra
inzet op de economie en revitalisering van
Plein Oost.

Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen
zoals de omgevingswet, de private borging, de
vennootschapsbelasting en zorgen over ToBe
die onze gezonde positie bedreigen. Het is
daarom belangrijk om conservatief te blijven
begroten en goed op de kosten te letten. Dus,
geen gekke dingen doen.
Tijdens de behandeling van de jaarrekening
vond een pittig debat plaats over mijn uitspraak
enerzijds dat we met betrekking tot de 3D op
koers zitten en anderzijds het verder aanvullen
van de reserve voor 3D (de 3 decentralisaties
Participatie, Zorg en Jeugdzorg). Sommige
raadsleden vonden dit raar. Een reserve is
overbodig als je financieel op koers zit. Helaas
heb ik hen niet duidelijk kunnen maken dat je
wanneer je de uitgaven redelijk onder controle
denkt te hebben, het toch verstandig is om een
stevige reserve te hebben om tegenvallers op
te vangen. Ook dit is onderdeel van conservatief begroten.

De komende zomerperiode wordt gebruikt om
de nieuwe begroting te gaan schrijven. Het
moet een hele mooie, nieuw vormgegeven
begroting worden, die beter leesbaar is voor
raadsleden en Ridderkerkers. En wie weet,
wordt hij digitaal en kunt u hem binnenkort op
de website bekijken! Dit wilde ik aan u kwijt.
Rest mij niets dan iedereen een heel fijne vakantie toe te wensen! Veel plezier, rust lekker
uit!
Tineke Keuzenkamp
CDJA VOORJAARSCONGRES 2015

Afgelopen periode stond het voorjaarscongres
2015 van het CDJA weer op het programma.
Ditmaal stond deze in het teken van het raadsstuk over interne democratie en kwam minister
Plasterk als gastspreker langs.

Ingediende amendementen om OZB terug te
betalen aan de OZB-betalers en gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen te
regelen, hebben het niet gehaald.

CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 24, juli 2015

Het congres begon met een stuk uit de bijbel
van dagvoorzitter Sytse Brouwer. Ondanks het
licht Friese accent was het goed te verstaan en
ik moet complimenten geven voor de frisse
manier waarop Sytse het congres heeft voorgezeten.
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met de inhoud bezig heb gehouden heb ik veel
mogen bijpraten. Veel contacten weer op mogen doen en ook weer veel kunnen leren van
de verschillende discussies die wij hebben
gevoerd. Kortom: Complimenten voor de organisatie, en ik kijk alweer uit naar het najaarscongres!
Mathijs Remijn
KLANKBORDGROEP

Nadat Mona Keijzer e.e.a. verteld had over de
ontwikkelingen in de zorg was het tijd voor het
raadsstuk. Om eerlijk te zijn hield het inhoudelijke gedeelte van de avond hier voor mij op,
daar ik gevraagd werd de rest van de avond te
netwerken door het nuttigen van enige drankjes. Dit is overigens een leuk onderdeel van
het congres.
Na een gezellige avond ging het congres de
volgende ochtend door. De jaarrekening werd
door de ALV aangenomen (wat ik als lid van
de audit-committee erg fijn vond) en minister
Plasterk kwam langs als gastspreker. Het fijne
was dat de minister erg open stond voor kritische vragen en opmerkingen, en hier ook serieus op in ging. Dit zorgde voor een mooie
levendige discussie die soms de scherpe kanten raakte. U als lezer moet mij vergeven dat ik
hier niet in details treed.
’s Middags was het tijd voor de bestuursverkiezingen welke goed verliepen. De voorzitter
is zonder tegenkandidaat gelukkig toch herkozen, en de ledenwaarderingsprijs werd uitgereikt. Hierbij wil ik in het bijzonder de huisfotograaf Dirk Hol noemen. Hij maakt al zo lang als
ik mij kan herinneren foto’s voor het CDJA, die
jaar weer tot veel gelach leiden. Ik hoop dan
ook dat hij dit nog vele jaren mag blijven doen.

Op de avond van 24 juni was de herstart van
de klankbordgroep. Onderwerpen die zoal aan
bod kwamen waren de meerwaarde van de
klankbordgroep en hoe we dit verder willen
invullen, het persoonsgebonden budget en al
niet meer.
Samen met Kees Stolk heb ik deze avond
geleid. Het was een goede avond en we hebben dan ook al een datum afgesproken voor
een volgende bijeenkomst. We hopen wel dat
er dan wat meer deelnemers zijn.
De volgende bijeenkomst is op 8 oktober om
20.00 uur bij Henk Hulleman thuis. Als u mee
wilt
doen,
stuur
dan
een
mailtje
(anna.steenbergen@tele2.nl) of bel even naar
Anja Steenbergen (telefoon 06 24 48 22 36. U
ontvangt dan tijdig een agenda.
Henk Hulleman
COLOFON
Voorzitter: Kees Stolk, Govert Flinckstraat 13, 2981
CJ, tel. 420339, f2hca.stolk@hetnet.nl
Vicevoorzitter: Mathijs Remijn, Erasmuslaan 25,
2984 XH, mathijsremijn@gmail.com , tel. 0615013895
Secretaris: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101,
2982 AJ, anna.steenbergen@tele2.nl, tel. 0624482236
Penningmeester: Arie de Klerk, Kievitsweg 83, 2983
AD, tel. 424151, a.deklerk@zonnet.nl; IBANrekeningnr. NL05 RABO 0171787935 RabobankRidderkerk-Midden IJsselmonde
Fractievoorzitter: Leen Kruithof, Bliek 37, 2986 SB,
tel. 434 263, leenkruithof@upcmail.nl
Redactie Nieuwsbrief: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101, 2982 AJ, anna.steenbergen@tele2.nl,
tel. 06-24482236

Ik kan zeggen dat ik weer enorm heb genoten
van het congres. Hoewel ik mij dit jaar minder
CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 24, juli 2015

Klankbordgroep: Henk Hulleman, Vosmaerstraat 10,
2985 BT, h.h.hulleman@gmail.com
tel. 06 28 17 13 96,
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