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Algemene beschouwingen 2018 

Inleiding 

Het jaar 2018 is al weer bijna voorbij. Een jaar geleden maakten we ons op voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De algemene beschouwingen van vorig jaar 

waren bij menige partij gericht op de verkiezingen, en zo ook de discussie tijdens de 

begrotingsraad. Niet veel later kwamen de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s 

beschikbaar, en in februari / maart vonden de verkiezingsdebatten plaats. We kennen 

allemaal de uitkomsten van de verkiezingen. Partij 18PLUS was de grote winnaar. Deelname 

van de ChristenUnie aan een coalitie geleid door Partij 18PLUS leek niet voor de hand, gezien 

de verschillen in de verkiezingsprogramma’s. Toch zijn we het gesprek aangegaan (waarbij 

ook Echt voor Ridderkerk, de SGP en het CDA aanschoven). Na een aantal goede gesprekken 

waarin we vooral ook naar de motivatie van de ander geluisterd hebben, ontstond er toch 

ruimte om samen een coalitie te vormen.  Het credo hierin was: zoek naar de 

overeenkomsten, niet naar de verschillen! 

 

Als nieuwe raad moeten we ook onze draai nog een beetje vinden. Hoe kijken we naar dit 

college? Wat willen we als individuele partij proberen waar te maken, vanuit een coalitie- of 

oppositierol? Hoe werken we onderling samen, en wat verwachten we van de komende 

raadsperiode? 

De raadsconferentie van afgelopen september was een goede bijeenkomst om ook daarover 

eens van gedachten te wisselen. Het gesprek hierover blijft nodig. Laten we komende jaren 

raadsbreed blijven zoeken naar de motivatie achter standpunten én op zoek blijven gaan 

naar overeenkomsten. We willen ten slotte allemaal een mooier Ridderkerk, daarover zijn we 

het vast eens! 

De komende jaren 

Het huidige college heeft vanuit het coalitieakkoord een aantal onderwerpen meegekregen, 

die vervolgens hun weerslag krijgen in het collegeprogramma. Een aantal onderwerpen zijn 

specifiek vanuit deze coalitie naar voren gebracht. Denk aan het veiliger maken van zwembad 

De Fakkel, het versterken van de banden tussen gemeente en ondernemers en het verder 

reduceren van geluid van de A15/A16 en Rotterdamseweg.  Gratis openbaar vervoer voor 

AOW-gerechtigden, het vergroten van de verkeersveiligheid, het opnieuw bekijken van 

(onderdelen van) het IAP en het afvalbeleidsplan, meer oog voor onze jongeren, meer 

aandacht voor dementie en het blijvend inzetten op mantelzorgondersteuning.  

 

Daarnaast zijn er diverse onderwerpen waar we als gemeente ‘van buitenaf’ mee te maken 

krijgen, en waarbij dit college met hulp van de raad een invulling aan moet geven.  Denk 

bijvoorbeeld aan komst van de Omgevingswet en het Interbestuurlijk programma. De 

gevolgen van de klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de toenemende 

problematische schulden en het behoud van de leefbaarheid in onze dichtbevolkte regio. Het 

is slechts een greep uit de grote maatschappelijke opgaven waar we als gemeente nu al aan 

werken, of dat binnenkort zeker gaan doen. Het zijn opgaven die zich niet beperken tot de 

grenzen van een gemeente of tot een bepaald beleidsterrein. Als ChristenUnie zien we hierin 

kansen om ook in Ridderkerk onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en hier een 

actieve bijdrage in te leveren in de regionale structuren. Ook de Regionale Energie Strategie 

is zo’n onderwerp. Willen we in Ridderkerk aanspraak kunnen maken op een schone en 
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duurzame woonomgeving, dan zullen we ook zelf een actieve rol moeten spelen. Door hierin 

regionaal op te trekken, bereiken we een groter effect en staan we ook sterker richting de 

landelijke overheid als het gaat om het verdelen van de budgetten. Ook zullen we het 

komende jaar een definitieve keuze moeten maken ten aanzien van de verkoop van aandelen 

van Eneco. De ChristenUnie zal hier kiezen voor de meest duurzame oplossing. Op financieel 

vlak, maar vooral ook gericht op een zo verantwoord mogelijk beheer van onze aarde.  

  

Sociaal domein 

Ten aanzien van het sociaal domein wordt nu ingezet op de verdere transformatie, 

verbeteren van de interne processen zodat optimaal integraal en gebiedsgericht gewerkt kan 

worden. Dat is geen sinecure. We beseffen goed dat die transformatie niet in een tiental 

weken rond is. Het is echt een forse opgave. Niet voor niets wordt het toegekende budget 

over twee jaar verdeeld. De cultuurverandering binnen de organisatie wordt nu ingezet, en 

zal de komende periode zichtbaar moeten worden in verbeterde resultaten. We willen het 

college echter wel uitdagen om voldoende concretisering en onderbouwing te geven. Deel de 

mijlpalen, vertel helder en duidelijk de gewenste situatie, laat de gewenste en feitelijke 

effecten van de ingezette vernieuwing zien. Zo houden we ook als raad grip op deze 

ingewikkelde case.  

 

Een van de doelstellingen van de transformatie van het sociaal domein is er voor te zorgen 

dat we aan de voorkant van de zorg komen. Preventiever werken. 

Integraal en gebiedsgericht werken is niet de enige uitdaging in het sociaal domein. Het 

versterken van preventie, om zo te komen van zware naar lichte zorg is de bijkomende forse 

uitdaging. Wanneer we de zorg beheersbaar willen houden moeten we voorkomen dat we 

ziek worden. Roken, overgewicht en problematisch alcohol- en drugsgebruik zijn 

aantoonbaar de oorzaken van ziekten en ellende.  

 

Wanneer we in Ridderkerk gezamenlijk met alle maatschappelijke partijen hier de aandacht 

op (blijven) vestigen, maatregelen nemen om de gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te 

voorkomen of om ze op te lossen werken we naar een gelukkig en gezond Ridderkerk. 

Bijkomend voordeel is dat we dit ook positief merken in onze portemonnee.  

Wij wijzen het college daarom op de komst van het Nationaal Preventieakkoord en vragen 

om, zodra het Nationaal Preventieakkoord er is, er gericht lokaal mee aan de slag te gaan.  

 

Samenwerken 

De ChristenUnie ziet in het coalitieakkoord diverse onderwerpen uit ons 

verkiezingsprogramma terugkomen. Meer aandacht voor eenzaamheid, dementie en 

blijvende aandacht voor de mantelzorgers. Inzetten op preventie en zorg dichtbij. Het zijn 

onderwerpen die passen bij de samenstelling van onze inwoners, waaronder ook veel 

ouderen. Aandacht, verdere analyse over de oorzaken en het beperken van eenzaamheid, 

welke rol kan de gemeente spelen in het verbeteren van de leefomgeving van mensen met 

(beginnende) dementie, hoe kunnen we door middel van vroegsignalering en met 

preventieve zorg zwaardere zorg voorkomen? Het zijn geen onderwerpen waar een ambitie 

bij past om dit binnen een collegeperiode ‘even op te lossen’. Wel verwachten we dat het 

college hier duidelijke stappen in zet. De ChristenUnie zal daar zeker de aandacht op blijven 

vestigen. 
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Ook op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering, wateradaptatie, energiebesparing 

en CO2 reductie is de ChristenUnie ambitieus. En daar is ook alle reden toe. We kunnen ons 

dan niet verschuilen achter een NIMBY-standpunt (Not In My Backyard), of de focus blijven 

houden op de nadelen van veranderingen van energiebronnen. Willen we onze wereld, en 

ook ons dorp ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar houden, dan zullen we nu 

onze verantwoordelijkheid moeten nemen en er echt werk van moeten maken. De Regionale 

Energie Strategie is daar een vehikel voor. Daarnaast kunnen en moeten we lokaal ook onze 

verantwoordelijkheid nemen. Als gemeentelijke organisatie, maar ook onze inwoners 

moeten we daarin begeleiden.  

 

Met al deze belangrijke onderwerpen wil de ChristenUnie graag inzetten op een brede 

samenwerking binnen de raad. Alhoewel inwoners in de media vaak de onderlinge 

verschillen ziet uitvergroot, denken wij dat er juist ook veel overeenkomsten zijn tussen 

verschillende Ridderkerkse politieke partijen. Dat is goed terug te zien in de verschillende 

verkiezingsprogramma’s. Als ChristenUnie zouden we graag zien dat de raad intensief 

samenwerkt. Dus niet alleen met onze coalitiepartners waarmee we in mei jongstleden al 

een akkoord hebben gesloten, maar juist ook met de overige partijen. Vanuit de intentie dat 

we allemaal oog hebben voor elkaar en voor Ridderkerk.  Zonder te pretenderen volledig te 

zijn zien we volop kansen: 

 

Het bestrijden van taalachterstanden, laaggeletterdheid en -becijferdheid, het vergroten van 

de bekendheid en de toepassing van een circulaire economie, het aantrekkelijk maken voor 

fietsers, onderwerpen uit het D66 programma die prima passen binnen de ambities die dit 

college ook heeft. GroenLinks wil inzetten op het energie neutraal bouwen, meer aandacht 

voor fietsers en voetgangers en meer groen. Laten we hierin samenwerken! Belangrijke 

onderwerpen voor Leefbaar Ridderkerk zijn o.a. jeugdzorg dichtbij scholen, een goede 

bereikbaarheid van natuur en recreatiegebieden en ongeorganiseerd sporten. Ook de VVD 

heeft het in hun verkiezingsprogramma over het ongeorganiseerd sporten. Daarnaast zijn 

onderwerpen als het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken door 

inwoners (right to challenge), en het werken aan een Ridderkerk dat duurzaam en innovatief 

is. Ook hier ziet de ChristenUnie genoeg aanknopingspunten tot samenwerking. 

Op het gebied van zorg zouden we als ChristenUnie graag met de Partij van de Arbeid de 

samenwerking willen (blijven) aangaan. Thema’s als eenzaamheid, het versterken van de 

wijkteams, mantelzorgondersteuning en dementie passen bij onze partijen.  

Overheidsparticipatie is wellicht een onderwerp om verder met Burger op 1  uit te werken. 

Hoe zorgen we voor een helder participatietraject bij plannen die door het college worden 

uitgevoerd? 

Wij dagen alle partijen uit om samen te werken vanuit een positieve grondhouding. Laten we 

als raad, naast de onderwerpen uit het collegeprogramma vooral ook die onderwerpen 

oppakken waar op dit moment een meerderheid voor te vinden is. Zodat er niet alleen winst 

te behalen is voor de coalitiepartijen, maar voor alle partijen in de raad. Zodat we elkaar niet 

tegenwerken, maar met elkaar samenwerken. Wij zien er naar uit!  

Tot slot 

De algemene beschouwingen zijn dit jaar wat korter dan u van ons gewend bent. Dat heeft 

ook alles te maken met het moment waarop deze algemene beschouwingen geschreven 

worden. De begroting 2019 is op dit moment nog een beleidsarme begroting. De ambities 

van het in juni jl. aangetreden college zijn hierin nog niet verwerkt. Jammer is het dat we het 
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inmiddels gepresenteerde collegeprogramma niet mee kunnen nemen in deze 

beschouwingen. Een aantal partijen wilde het programma nu nog niet bespreken tijdens de 

begrotingsraad. De ChristenUnie vindt dit een gemiste kans, hierdoor zullen tijdens de 

begrotingsbehandeling vele vragen over de ambities voor de komende jaren uitgesteld 

moeten worden tot aan de behandeling van het collegeprogramma. 

 

We zien uit naar het jaar 2019, waarin de eerste stappen van het collegeprogramma 

zichtbaar zullen worden. We hopen als ChristenUnie fractie, als onderdeel van de 

gemeenteraad van Ridderkerk een steentje te mogen bijdragen aan een mooier en beter 

Ridderkerk. Met oog voor elkaar! 

De ChristenUnie weet zich in haar werk afhankelijk van de Heere onze God en wil dienstbaar 

zijn aan onze gemeenschap. We wensen het college en ook de ambtelijke organisatie 

wijsheid en Gods zegen toe in het werk wat voor Ridderkerk wordt gedaan.  

 

De fractie van de ChristenUnie, 

 

Robert Kooijman en Erna de Wolff 

 


