
Bijlage 3: Indicatoren gemeentelijke inzet op economie 

 

A. Peiling Ondernemersklimaat 

Deze peiling meet de tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening en hun 

bedrijfsomgeving. 

Uitgevoerd in het voorjaar van 2014. Deze peiling wordt 1x per twee jaar herhaald. Volgende peiling 

in het voorjaar van 2016. 

Voor deze peiling worden alle Ridderkerkse ondernemers aangeschreven. De uitkomsten kunnen 

vergeleken worden met de uitkomsten van vergelijkbare gemeenten. De peiling is een landelijk 

instrument voor gemeenten. 

B. Bezoekersenquête winkelgebieden 

In het kader van de Toekomstvisie Detailhandel is in juni/juli 2015 een bezoekersenquête gehouden 

in het centrum van Ridderkerk en de drie wijkwinkelcentra. De enquête geeft inzicht in de mening 

van de bezoeker over de winkelgebieden van Ridderkerk en in hun koopgedrag. Door deze peiling om 

de twee jaar te herhalen wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de diverse winkelgebieden. 

C. Koopstromenonderzoek Randstad 

Dit koopstromenonderzoek (KSO) vindt om de vijf tot zeven jaar plaats in een groot deel van West-

Nederland. De provincies Zuid en Noord-Holland en Utrecht nemen het voortouw; gemeenten 

kunnen hierop inschrijven. Het koopstromenonderzoek geeft inzicht in waar de Ridderkerkse 

consumenten hun aankopen doen en waar de consumenten vandaan komen die in Ridderkerk hun 

aankopen doen. Het laatste KSO is in 2011 georganiseerd. De provincies proberen nu een nieuwe 

uitvoering van de grond te krijgen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze plaats zal vinden. 

D. Aantal bedrijven en werknemers 

Een actueel en accuraat overzicht van bedrijven bestaat niet. Het bestand van de Kamer van 

Koophandel is ‘vervuild’ met organisaties als scholen en VVE’s en met ‘lege’ BV’s en holdings. Het 

Bedrijvenregister Zuid-Holland geeft een overzicht van actieve bedrijven en hun werknemers. Een 

onderzoeksbureau stelt het register samen op basis van informatie van bedrijven (o.a. via 

telefonische enquêtes). Ons abonnement op het bedrijvenregister geeft de mogelijkheid om jaarlijks 

het aantal bedrijven en hun werknemers te meten en geeft inzicht in nieuwe en gestopte bedrijven. 

E. Leegstand 

De Stadsregio Rotterdam publiceerde jaarlijks in samenwerking met gemeenten en vastgoedpartijen 

een leegstandsmonitor voor bedrijventerreinen. Het is nog niet duidelijk of en in welke vorm deze 

monitor blijft verschijnen. 

De leegstand in winkelgebieden wordt bijgehouden door Locatus, een commerciële dataverzamelaar. 

Via de MRDH heeft de gemeente een abonnement op een deel van de databank. De gegevens van 

Locatus zijn maximaal twee jaar oud. 


