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notitie economisch beleid participatietraject  
   
Datum: Correspondentienummer: Besluit: 
19 februari 2013 3476-afd./S&B Conform advies 
 
Inleiding 
Op 5 februari j.l. is de Notitie Economisch Beleid door uw college behandeld. In maart volgt de 
behandeling in de gemeenteraad. Het participatietraject was begin februari nog niet gereed. U 
heeft bij de behandeling van de notitie economisch beleid besloten dat de uitkomsten van het 
participatietraject worden nagezonden aan de raad. 
In het participatietraject zijn het ondernemersplatform, de jongerenraad en het platform natuur, 
milieu & duurzaamheid om advies gevraagd. De opmerkingen, vragen en tips die deze platforms 
naar voren hebben gebracht, zijn voorzien van een reactie. 
 
Afdoening motie/commissie-/raadstoezegging 
Het College heeft de gemeenteraad toegezegd dat de uitkomsten van het participatietraject 
nagestuurd zouden worden. 
 
Beoogd effect 
De raad in staat stellen om de opbrengst van het participatietraject te betrekken bij de 
besluitvorming over de notitie economisch beleid. 
 
Argumenten  
1.1 Met het uitgevoerde participatietraject wint de Notitie Economisch Beleid aan betekenis en 

draagt bij aan het verkrijgen van draagvlak voor de uitvoering van de actielijnen uit de notitie. 
 
Het ondernemersplatform, de jongerenraad en het platform natuur, milieu en duurzaamheid 
hebben de Notitie Economisch Beleid gelezen. Vervolgens hebben zij hun vragen, 
opmerkingen en tips doorgegeven. Deze zijn voorzien van een reactie. Het geheel van 
opmerkingen en reacties vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Notitie Economisch Beleid. 
Beide worden tegelijkertijd door de gemeenteraad behandeld. Het op deze manier betrekken 
van de diverse platforms bij de notitie zorgt voor betrokkenheid en draagvlak bij het uitwerken 
van de actielijnen uit de notitie. 
 

 
Alternatief 
geen 
 
Risico’s  
geen 
 
Financiën 
nvt 
 
Uitvoering 
De uitkomsten van het participatietraject vormen een onlosmakelijk onderdeel van de Notitie 
Economischs Beleid. Na vaststelling van deze notitie worden de actielijnen verder uitgewerkt tot 
concrete actiepunten. 
 
Overleg gevoerd met 
Het ondernemersplatform, de jongerenraad, het platform natuur, milieu en duurzaamheid. 
 



Communicatie 
Zie het collegevoorstel behorend bij de Notitie Economisch Beleid (collegevoorstel 1409) 
 

- Publiceren met ingang van: 
26 februari 2013 
 

- Contactpersoon ivm (pers)vragen over gepubliceerd besluit: 
Roeland Sluiskes 
 
Consequenties PIJOAH 
nvt 
 
Relatie met structuurvisie 
De structuurvisie is één van de bestaande beleidskaders die als input voor de Notitie Economisch 
Beleid is gebruikt. 
 
Relatie met afwegingskader participatie 
Dit collegevoorstel betreft een participatietraject. 
 
Evaluatie 
nvt 
 
Collegebesluiten op www.ridderkerk.nl 
 
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het participatietraject behorend bij de 
Notitie Economisch Beleid en deze van een reactie voorzien. De uitkomsten en de reactie van het 
college hierop worden naar de raad gezonden ten behoeve van de behandeling van de Notitie 
Economisch Beleid. 
 
Het college heeft onlangs de Notitie Economisch Beleid 2013-2018 voor behandeling naar de raad 
gestuurd. De uitkomsten van het participatietraject ontbraken op dat moment nog. Inmiddels is het 
participatietraject afgerond. Door het ondernemersplatform, de jongerenraad en het platform 
natuur, milieu en duurzaamheid zijn opmerkingen, vragen en tips bij de notitie geplaatst. Het 
college heeft al deze opmerkingen van een reactie voorzien. Deze uitkomsten van het 
participatietraject vormen een onderdeel van de Notitie Economisch Beleid en worden tegelijkertijd 
met de notitie door de raad behandeld. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Uitkomsten participatietraject 


