
Quick scan 'Staat van de gemeente Ridderkerk' - 2013

Op te voeren door gemeente in P&C-cyclus /jaarrekening in het kader van het interbestuurlijk toezicht door de provincie Zuid-Holland

Rood/Oranje/Groen; stand van zaken 1-8-2013 Rood/Oranje/Groen; verwachting stand van zaken 1-4-2014

Financien

De begroting is materieel in evenwicht In de door de raad op 4 juli 2013 behandelde Kadernota Begroting 

2014 zijn de geraamde structurele lasten in evenwicht met de 

inkomsten, door inzet van een tijdelijke dekkingsreserve.

Er worden geen bijzondere veranderingen voorzien.

De meerjarenbegroting is materieel in evenwicht In de door de raad op 4 juli 2013 behandelde Kadernota Begroting 

2014 zijn de geraamde structurele lasten in evenwicht met de 

inkomsten, door inzet van een tijdelijke dekkingsreserve.

Er worden geen bijzondere veranderingen voorzien.

Is er reden voor extra aandacht? Nee, de gewone aandacht voor de ontwikkeling van het 

gemeentefonds, voor bouwgrondexploitaties e.a. volstaat.

Idem

Ruimtelijke ordening

De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de 

gemeentelijke ruimtelijke plannen

In alle in 2012 en 2013 vastgestelde bestemmingsplannen zijn de 

provinciale ruimtelijke belangen opgenomen. De 

bestemmingsplannen zijn niet strijdig met de provinciale belangen.

Ja.

Is er reden voor extra aandacht? Nee. De Wabo en Wro zullen op termijn worden vervangen door een 

overkoepelende Omgevingswet. Het kabinet heeft recentelijk 

hiermee ingestemd en aangeboden aan de Staten-Generaal. Ook 

wordt advies gevraagd van de RvS. Invoering van de wet wordt 

voorzien vanaf 2017/2018. 

Omgevingsrecht

Er is een door de gemeenteraad vastgestelde 

zelfevaluatie

Nee. Zal voor het opstellen van de concept jaarrekening 2013 worden 

aangeboden aan college en de gemeenteraad.

Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan Nee. Zal voor het opstellen van de concept jaarrekening 2013 worden 

aangeboden aan college en de gemeenteraad.

vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad 

vastgestelde eindmeting

N.v.t.

Is er reden voor extra aandacht? Nee. De nieuwe wet VTH (in werking per 1-1-2015) vergt extra 

investeringen t.a.v. wettelijk verplichte opleidingen van 

medewerkers, die nu nog niet zijn opgenomen in de 

meerjarenbegroting.
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Externe veiligheid

De gemeente levert actuele en volledige informatie voor 

de provinciale risicokaart

Gemeenten zijn verplicht om burgers te informeren over de risico’s 

in hun woon/leefomgeving. Dit doen gemeenten met een 

risicokaart. Deze kaart geeft aan of er risicovolle bedrijven in de 

gemeenten gevestigd zijn of er transportroutes voor gevaarlijke 

stoffen door de woonomgeving lopen etc. De door de gemeente 

Ridderkerk aangeleverde informatie tbv de provinciale risicokaart is 

geautoriseerd en actueel (2013). 

Informatie is actueel.

Is er reden voor extra aandacht? Nee. Nee.

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde In 2013 is een inspectie uitgevoerd door het Stadsarchief Rotterdam 

op basis van de vastgestelde KPI's (17 wettelijke criteria). De 

conclusie luidt dat de gemeente Ridderkerk haar zaken op orde 

heeft om het samenwerkingsverband tussen de drie BAR-

gemeenten aan te gaan. Aanbevelingen die uit de inspectie zijn 

voortkomen zijn verwerkt in een plan van aanpak en worden in 2013 

en 2014 opgepakt (in BAR-samenwerking).

In het afdelingsplan 2014 van de nieuwe BAR-afdeling 

Informatiemanagement (domein Bedrijfsvoering) worden de 

aanbevelingen, genoemd in het plan van aanpak naar aanleiding 

van de monitor, meegenomen en opgepakt in 2014. Deze zullen 

naar verwachting niet allemaal per 1-4-2014 kunnen worden 

geïmplementeerd.

Is er reden voor extra aandacht? Nee. De eerstvolgende inspectie door het Gemeentearchief Rotterdam 

staat gepland voor 2015. Dit inspectierapport zal t.z.t., vergezeld 

van een plan van aanpak, worden aangeboden aan de 

gemeenteraad.

Huisvesting verblijfsgerechtigden   

Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is 

geen achterstand

De gemeente Ridderkerk voldoet aan de halfjaartaakstelling van het 

Rijk. 

Er worden geen bijzondere veranderingen voorzien.

Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is 

geen achterstand

De door het COA aangedragen verblijfsgerechtigden worden binnen 

de gestelde termijn van huisvesting (12 weken) voorzien in 

Ridderkerk.

Er worden geen bijzondere veranderingen voorzien.

Is er reden voor extra aandacht? Nee. Nee.
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