
Financiën Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Is er reden voor extra aandacht? nee nee

Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn 
aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-
Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening)

Is er reden voor extra aandacht? nee nee

Omgevingsrecht 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 
zijn tijdig een beleidsplan, een 
uitvoeringsprogramma en een evaluatie 
vastgesteld en met de jaarrapportage over de 
uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt 
hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-
Holland.

Is er reden voor extra aandacht? nee ja

Monumentenzorg Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

De gemeente beschikt over een deskundige 
adviescommissie met betrekking tot de 
(rijks)monumenten

Is er reden voor extra aandacht? nee nee

Archief- en informatiebeheer Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente 
zijn op orde 

Is er reden voor extra aandacht? nee Nee 

Huisvesting Vergunninghouders Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

Gevraagde informatie Stand van zaken Gevraagde informatie Stand van zaken
achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar 7 achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar -7

Fase interventieladder op 1 januari informatie opvragen en 
valideren

Fase interventieladder op 1 januari Taakstelling 
gerealiseerd

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 16 Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 15

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 15 In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 8

achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar 8 achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar 0

Fase interventieladder op 1 juli informatie opvragen en 
valideren

Fase interventieladder op 1 juli Taakstelling 
gerealiseerd

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 16 Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 17

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 31 In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 19

Voorsprong  per 31 december van het verantwoordingsjaar 7 achterstand per 17 november van het verantwoordingsjaar -2

Fase interventieladder op 31 december de taakstelling is 
gerealiseerd

Fase interventieladder op 31 december Taakstelling 
gerealiseerd

Is er reden voor extra aandacht? nee nee

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

Het team i-Services (DIV) heeft de laatste jaren prioriteit gegeven aan een verandertransitie. Er is een 
nieuw zaaksysteem ingericht, waardoor structuur en werkwijze zijn gewijzigd. In 2019 is gestart met 
het opschonen van de bouwdossiers, dit is onderdeel van het project digitalisering.

Er is geen reden voor extra aandacht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

In Ridderkerk is Bureau Dorp, Stad + Land aangewezen als Erfgoedcommissie en – adviseur. De 
aanwijzing is gebaseerd op de Monumentenverordening van de gemeente Ridderkerk 2013

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

In 2020 heeft er een archiefinspectie op afstand plaatsgevonden i.v.m. het Covid-19 virus. Door het 
virus is de oplevering van de rapportage vertraagd. In oktober heeft I-services de conceptrapportage 
ontvangen. In deze rapportage staan een aantal aanbevelingen. het team I-services (DIV) heeft de 
laatste jaren prioriteit gegeven aan de verandertransitie. Dit is nagegenoeg afgerond. In 2019 is 
gestart met het opschonen van de bouwdossiers. Dit is onderdeel van het project digitalisering. 
Tevens is dit onderdeel van het project wegwerken achterstanden in vernietiging en overbrenging 
van informatie. Dit sluit aan bij de belangrijkste aanbeveling in de rapportage van 2020. het 
wegwerken van de achterstanden zal bij I-services de komen twee jaar de hoogste prioriteit hebben. 
Inmiddels is begonnen met het verhuizen van de te bewaren archieven naar het goedgekeurde 
depot van Ridderkerk. Bij het bedrijf Oasis liggen nog fysieke archieven opgeslagen van de 
gemeente. Niet helemaal duidelijk is wat de inhoud van deze archieven is. Het in kaart brengen van 
deze archieven wordt in het plan van aanpak meegenomen. Overige aanbevelingen die in het 
inspectierapport staan zoals e-depot, kwaliteitssysteem en calamiteitenplannen, zijn inmiddels ook 
opgepakt.      

TOELICHTING

Toelichting

Diverse van onze bestemmingsplannen dateren van voor de inwerkingtreding van de Verordening 
Ruimte. Om die reden is onze score op dit aspect 'oranje'. Wij nemen jaarlijks in onze begroting een 
kaart en actualiseringsoverzicht op van onze ruimtelijke plannen op:
* Het bestemmingsplan Donkersloot en het bestemmingsplan Woongebied zijn nog in procedure. 
*Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Veren Ambacht is nog uitgesteld. Dit omdat we eerst de 
provinciale gebiedsvisie voor de bedrijventerreinen Veren Ambacht, Nieuw-Reijerwaard en BT-Oost
Barendrecht afwachten.
* Het proces rondom De visie voor Centrum-Oost wordt op dit moment langzaam opgestart. Dat
betekent dat we via een aanbesteding gaan zoeken naar een adviesbureau dat ons daarin 
begeleidt.

Onze oudere bestemmingpslannen zijn consoliderd en niet ontwikkelingsgericht. Het feit dat ze 
verouderd zijn zorgt niet voor strijdigheid met de Verordening Ruimte 2014. 

TOELICHTING

Het "Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Wabo 2020" is op moment van schrijven niet 
vastgesteld. In 2020 is de beleidscyclus daardoor niet volledig doorlopen.

TOELICHTING

De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn structureel in evenwicht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

Er is geen reden voor extra aandacht.

In 2016/2017 is aangevangen met de implementatie van de beleidscyclus conform de 
Kwaliteitscriteria 2.1. In mei 2017 is het "Vergunningenbeleidsplan Wabo 2017-2021" vastgesteld. In 
januari 2019 is het "Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023" vastgesteld.
Op in juni 2020 zijn het "Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen 2020" en het ‘’Jaarverslag VTH-
Wabo- 2019 vastgesteld’’. Het "Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Wabo 2020" is op 
moment van schrijven nog niet vastgesteld. In 2020 is de beleidscyclus daardoor niet volledig 
doorlopen. Dit verdient in 2021 extra aandacht.

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan 
de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Er is geen reden voor extra aandacht.

Toelichting

Onze oudere bestemmingpslannen zijn consoliderd en niet ontwikkelingsgericht. Het feit dat ze 
verouderd zijn zorgt niet voor strijdigheid met de Verordening Ruimte 2014. 

In 2017 heeft het Stadsarchief Rotterdam een archiefinspectie uitgevoerd. Het inspectierapport is 
naar de provincie gestuurd. Naar aanleiding van het rapport van de archiefinspectie is een plan van 
aanpak opgesteld. In februari 2020 heeft overleg plaatsgevonden met de archiefinspecteur, daarbij 
zijn de aanbevelingen uit het rapport besproken. In 2020 zal een nieuwe archiefinspectie 
plaatsvinden.

In Ridderkerk is Bureau Dorp, Stad + Land aangewezen als Erfgoedcommissie en – adviseur. De 
aanwijzing is gebaseerd op de Monumentenverordening van de gemeente Ridderkerk 2013

In 2016/2017 is aangevangen met de implementatie van de beleidscyclus conform de 
Kwaliteitscriteria 2.1. In mei 2017 is het "Vergunningenbeleidsplan Wabo 2017-2021" vastgesteld. 
Begin 2018 is het "Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen 2018" vastgesteld. Begin 2018 is het 
"Jaarverslag Wabo-vergunningverlening 2017" vastgesteld (inclusief evaluatie).In januari 2019 is het 
"Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023" vastgesteld (als opvolger van een bestaand 
Handhavingsbeleidsplan Wabo). Het "Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Wabo 2019" 
en het "Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Wabo 2019 zijn in mei 2019 vastgesteld. In 
augustus 2019 is het "Jaarverslag Wabo-Toezicht en Handhaving 2018" en het "Jaarverslag Wabo-
vergunningverlening 2018" vastgesteld. In 2019 is de beleidscyclus voor zowel Wabo-
Vergunningverlening als voor Wabo-Toezicht en Handhaving volledig ingevoerd. De provincie heeft 
een 'rode' score toegekend omdat de termijn met meer dan een maand was overschreden. Zo moest 
het uitvoeringsprogramma voor 1 februari zijn vastgesteld en de gemeenteraad en de provincie 
moesten voor 1 april van het jaar hierover zijn geïnformeerd. 

Diverse van onze bestemmingsplannen dateren van voor de inwerkingtreding van de Verordening 
Ruimte. Om die reden is onze score op dit aspect 'oranje'. 
Wij nemen jaarlijks in onze begroting een kaart en actualiseringsoverzicht op van onze ruimtelijke 
plannen op:
* In 2020 vervolgen wij de ruimtelijke procedure van het omgevingsplan Donkersloot en het
bestemmingsplan Woongebied. 
* De actualisatie van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Veren Ambacht stellen we uit. Dit omdat 
we eerst de provinciale gebiedsvisie voor de bedrijventerreinen Veren Ambacht, Nieuw-Reijerwaard 
en BT-Oost Barendrecht afwachten.
* in 2020 starten we met een gebiedsvisie voor Centrum-Oost (Noordenweg en omgeving).

De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 zijn structureel in evenwicht.

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING


