
Staat van de Gemeente Ridderkerk BIJLAGE 3

Onderdeel jaarrekening 2013

Financiën 
TOEZICHTREGIME 

(oordeel gemeente)
TOELICHTING (rekening 2013)

TOEZICHTREGIME 

(oordeel provincie)

TOELICHTING AFWIJKING OORDEEL GEMEENTE / 

OORDEEL PROVINCIE.

De begroting is materieel in evenwicht Groen
Bij brief van 19 december 2013 hebben Gedeputeerde Staten de begroting 2014 

beoordeeld als structureel en reëel in evenwicht.
Groen N.V.T.

De meerjarenbegroting is materieel in 

evenwicht
Groen Er worden geen bijzondere veranderingen voorzien. Groen N.V.T.

Is er reden voor extra aandacht?

Ruimtelijke ordening
TOEZICHTREGIME 

(oordeel gemeente)
TOELICHTING (rekening 2013)

TOEZICHTREGIME 

(oordeel provincie)

TOELICHTING AFWIJKING OORDEEL GEMEENTE / 

OORDEEL PROVINCIE.

De provinciale ruimtelijke belangen zijn 

opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke 

plannen

Groen

In alle in 2012 en 2013 vastgestelde bestemmingsplannen zijn de provinciale ruimtelijke 

belangen opgenomen. De bestemmingsplannen zijn niet strijdig met de provinciale 

belangen.

1. Er zijn twee voorontwerpbestemmingsplannen in 2013 aan de provincie voorgelegd.

2. Bij geen van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel 

overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid.

3. Er zijn acht ontwerpbestemmingsplannen aan de provincie voorgelegd.

4 .Bij één van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel 

overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid.

5. Er zijn tien vastgestelde plannen aan de provincie voorgelegd.

6. Bij geen van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel 

overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid.

Zie ook bijlage 8 bij deze jaarrekening met nadere informatie m.b.t. planning actualiseren 

bestemmingsplannen.

Groen N.V.T.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee. Bij brief van 19 december 2013 wijzen Gedeputeerde Staten nog op de volgende zaken die voor de 

begroting 2014-2017 bijzondere aandacht behoeven. 

De bezuinigingstaakstelling van 10% op de bedrijfsvoeringskosten van de GR BAR worden als harde 

taakstelling beschouwd en de realisatie daarvan dient nauwlettend te worden bewaakt en indien nodig 

bijgestuurd.

De monitor lopende bezuinigingen dient te worden voortgezet. Voor het geval zich nieuwe financiële tegenvallers 

voordoen dienen alternatieve bezuinigingsmogelijkheden achter de hand te worden gehouden.

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 

(T oezicht, handhaving en 

vergunningverlening milieu, bouwen en 

wonen )

TOEZICHTREGIME 

(oordeel provincie)

TOELICHTING AFWIJKING OORDEEL GEMEENTE / 

OORDEEL PROVINCIE.

Er is een door de gemeenteraad vastgestelde 

zelfevaluatie. 
Rood

De zelfevaluatie is in de zomer van 2013 uitgevoerd, maar nog niet door de 

gemeenteraad vastgesteld.
Rood

De zelfevaluatie hoeft van de provincie niet meer te 

worden vastgesteld. De nieuwe voorschriften schrijven 

voor dat de stukken ter kennisname aan de gemeenteraad 

moeten worden gestuurd. Zie toelichting hieronder.

Er is een door de gemeenteraad vastgesteld 

verbeterplan.
Rood

Op basis van de zelfevaluatie is een verbeterplan opgesteld, dat nog niet door de 

gemeenteraad is vastgesteld. Een onderdeel van het verbeterplan betreft het voldoen 

aan opleidingseisen van de medewerkers. De hieraan verbonden opleidingskosten zijn 

fors. Vertraging komt voort vanuit het onderzoek dat nodig is geweest om te bepalen of 

binnen de opleidingsbudgetten deze kosten kunnen worden gedekt. Dit is slechts ten 

dele het geval. Daarnaast zal naar verwachting vanaf 2015 de optie private toetsing van 

(en toezicht op) omgevingsvergunningen worden geïntroduceerd. Dit heeft invloed op 

hoe het verbeterplan uiteindelijk zal worden ingericht. De BAR-gemeenten hebben het 

afgelopen half jaar regelmatig contact gehad met de provincie over de voortgang (en de 

dilemma's) van het verbeterplan. We lopen overigens procedureel niet achter t.o.v. de 

regiogemeenten. In april 2014 zal aan de raad een advies worden uitgebracht.         

Rood

Het verbeterplan VTH wordt gefinancierd vanuit bestaande 

budgetten. Omdat er geen financiële gevolgen zijn, is (met 

toestemming van de provincie als horizontaal 

toezichthouder) de evaluatie en het verbeterplan ter 

kennisname aan de gemeenteraad gezonden. De RIB is 

op 31 oktober jl. aan de gemeenteraad verzonden. De 

planning rond het verbeterplan is inmiddels verschoven 

van 1-1-2015 naar 1-7-2015 omdat de invoering van de 

wetswijziging op basis waarvan de verbeteringen moeten 

worden doorgevoerd, is vertraagd.              

Vanaf 1-1-2015: er is een door de 

gemeenteraad vastgestelde eindmeting.
Rood Er is nog geen door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting.

De eindmeting zal na beëindiging van het verbetertraject (1-

7-2015) worden uitgevoerd en ter kennisname aan de 

gemeenteraad worden gezonden. De kleuren van het 

toezichtsregime veranderen dan naar groen.

Is er reden voor extra aandacht?

Externe veiligheid
TOEZICHTREGIME 

(oordeel gemeente)
TOELICHTING (rekening 2013)

TOEZICHTREGIME 

(oordeel provincie)

TOELICHTING AFWIJKING OORDEEL GEMEENTE / 

OORDEEL PROVINCIE.

De gemeente levert actuele en volledige 

informatie voor de provinciale risicokaart 
Groen

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). 

Oranje

De provincie acht de gemeentelijke risicokaart niet 

actueel omdat voor sommige onderdelen de risicokaart 

vanaf 2012 niet is geactualiseerd. Het oordeel van de 

gemeente Ridderkerk is dat de omstandigheden na die 

tijd niet gewijzigd zijn en er voor die onderdelen dus 

geen actualisaties nodig zijn.                                                                                                                                        

In 2015 wordt de gemeentelijke risicokaart volledig 

geactualiseerd zodat het toezichtsregime van de 

provincie groen wordt.

Is er reden voor extra aandacht?

Archief- en informatiebeheer
TOEZICHTREGIME 

(oordeel gemeente)
TOELICHTING (rekening 2013)

TOEZICHTREGIME 

(oordeel provincie)

TOELICHTING AFWIJKING OORDEEL GEMEENTE / 

OORDEEL PROVINCIE.

TOEZICHTREGIME 

(oordeel gemeente)
TOELICHTING (rekening 2013)

Nee.

Nee



Het archief- en informatiebeheer zijn op 

orde 

Oranje

In februari 2013 is een inspectie door het stadsarchief Rotterdam uitgevoerd. De 

conclusie van de inspectie was dat het archief op orde is om het samenwerkingsverband 

met de drie BAR gemeenten aan te kunnen gaan. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan. 

De aanbevelingen worden de komende jaren opgepakt. Het verslag van deze inspectie, 

inclusief de aanbevelingen, wordt begin 2014 aangeboden, via het college, aan de 

gemeenteraad. Daarna zal het verslag van de inspectie zal ook worden toegezonden 

aan de Provincie. De eerstvolgende inspectie door het Gemeentearchief Rotterdam staat 

gepland voor eind 2014.

De volgende vier aanbevelingen, zijn naar aanleiding van de inspectie gedaan:

1. Actualiseer het huidige en kom tot een gezamenlijk informatiebeleidsplan voor de BAR-

gemeenten (vanuit de invalshoeken organisatie, informatiebeheer en techniek);

2. Voer kwaliteitsrichtlijnen voor informatie per bedrijfsproces in. Voor het bepalen van 

kwaliteitsniveaus op maat kan gebruik gemaakt worden van de risicotool die beschikbaar 

is via http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/informatiebeheer/instrumenten;

3. Ga over naar een volledig digitaal informatiebeheer. Daartoe moeten de volgende 

stappen gezet worden:

a. Vervanging

b. Koppelingen met procesapplicaties

c. Metadatamodel ontwerpen;

4. Tref voorbereidingen op aansluiting op het e-depot van het Stadsarchief, zoals het 

vergelijken (mappen) van de metadata.

Oranje

Het verslag van de inspectie is in mei 2014 aan de 

provincie gezonden. De komende jaren zullen de 

aanbevelingen uit de inspectie worden opgepakt zodat 

van oranje naar groen kan worden gegaan.

Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting 

Verblijfsgerechtigden

TOEZICHTREGIME 

(oordeel gemeente)
TOELICHTING (rekening 2013)

TOEZICHTREGIME 

(oordeel provincie)

TOELICHTING AFWIJKING OORDEEL GEMEENTE / 

OORDEEL PROVINCIE.

Er is volledig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

Groen Groen N.V.T.

Er is tijdig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

Groen
De door het COA aangedragen verblijfsgerechtigden worden binnen de gestelde termijn 

van huisvesting (12 weken) voorzien in Ridderkerk.
Groen N.V.T.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja, het uitvoeren van de aanbevelingen zodat van oranje naar groen kan worden gegaan.

Nee.

Bijbehorende informatie Stand van zaken  

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar voorsprong van 2 

Fase interventieladder taakstelling 
gerealiseerd 

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 12 

In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders 6 

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar achterstand van 4 

Fase interventieladder signaleren 

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 18 

In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders 20 

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar achterstand van 2 

 


