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1. Voorstel 
U wordt voorgesteld de Notitie Economisch Beleid 2013-2018 vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
De gemeente Ridderkerk heeft tot nu toe niet de beschikking over een integrale en 
samenhangende economische beleidsnotitie. Wel zijn op verschillende aanverwante 
beleidsterreinen bouwstenen voor economisch beleid terug te vinden, maar een samenhangende 
visie en integrale aanpak waren tot op heden nog niet volledig uitgewerkt. Specifiek economisch 
beleid is wenselijk om te kunnen sturen op economische ontwikkelingen. 
In de vergadering van uw raad op 29 maart 2012 hebben alle partijen speerpunten voor het te 
ontwikkelen economisch beleid geformuleerd. Uw inbreng alsmede bestaande beleidsdocumenten 
zijn belangrijke bouwstenen geweest bij het tot stand komen van de Notitie Economisch Beleid. 
 
3. Aspecten 
In de notitie wordt uitgebreid ingegaan op het huidig functioneren van de economie in Ridderkerk. 
In cijfers gezien is de uitgangspositie niet slecht: het afgelopen decennium liet in Ridderkerk een 
sterke groei van werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen zien, er is sprake van een hoge 
arbeidsproductiviteit, hoge arbeidsparticipatie en een relatief lage werkloosheid. In de huidige 
(landelijke) economische situatie is dit echter geen garantie voor goed functioneren in de toekomst. 
Er ligt een aantal uitdagingen waarvoor een aanpak geformuleerd moet worden. Ten eerste is dat 
omgaan met de huidige (algemene) economische situatie. Specifiek(er) voor Ridderkerk zijn dat 
onder andere het verbreden van het economisch profiel, het versterken van de samenwerking met 
het bedrijfsleven en het faciliteren van (nieuwe) bedrijven. Bij het verbreden van het economisch 
profiel wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid/werkgelegenheid in onder meer 
de zorg, kleinschalig MKB en de dienstensector. Hierbij is speciale aandacht voor zzp-ers en 
startende ondernemers. 
 
De huidige ambities van Ridderkerk op economisch terrein zijn in verschillende beleidsdocumenten 
terug te vinden, zoals de Structuurvisie, de notitie Duurzaamheid als uitgangspunt, de Nota Grijs, 
Zilver, Goud en het Coalitieakkoord. Hieruit kunnen de volgende vijf ambities worden samengevat: 
 

1. Verbetering van de communicatie en dienstverlening richting bedrijfsleven. 
2. Behoud en versterking van de economische structuur/werkgelegenheid. 
3. Betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
4. Stimuleren van een aantrekkelijke bedrijfsomgeving/ondernemingsklimaat. 
5. Bevordering van duurzaamheid. 

 
In de gemeente wordt door verschillende afdelingen al aan deze ambities gewerkt. In de Notitie 
Economisch Beleid worden de prioriteiten scherper geformuleerd en worden concrete actielijnen 
aangegeven. In hoofdlijnen gaat het om de volgende thema’s en actielijnen: 
 



 
 

  Volgnr. 2 van 2 
 

Dienstverlening gemeente Stroomlijnen intern functioneren, betere/meer communicatie met 
bedrijfsleven (bedrijfsbezoeken, ondernemersplatform, actieve rol 
bedrijfscontactfunctionaris). 

Regionale samenwerking Mogelijkheden BAR verder uitwerken, belangen Ridderkerk en 
Stadsregio/Metropoolregio actief bewaken en mogelijkheden 
benutten. 

Arbeidsmarkt en onderwijs Meer mensen naar werk brengen, bedrijfsleven en onderwijs bij 
elkaar brengen. 

Economische structuur Behoud bestaande werkgelegenheid en verbreden economische 
structuur (o.a. door startersbeleid). 

Bedrijfsomgeving Kwaliteitsbehoud bedrijventerreinen, flexibiliteit 
bestemmingsplannen, digitale infrastructuur. 

 
Participatie 
Omwille van de snelheid is bij het opstellen van de notitie niet voor een participatietraject gekozen. 
Uitstel van behandeling van deze notitie als gevolg van de coalitievorming in december bracht de 
mogelijkheid alsnog een participatietraject op te starten. In januari zijn het ondernemersplatform, 
het platform Natuur, Milieu & Duurzaamheid en de Jongerenraad om advies gevraagd over de 
conceptnotitie. Hun opmerkingen worden gebundeld en voorzien van ons commentaar aan u 
nagestuurd. 
 
Communicatie 
Na vaststelling wordt de Notitie Economisch Beleid gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De beschreven prioritaire acties zullen het komende jaar verder ingevuld en uitgewerkt worden. 
Hierover rapporteren wij in de programmamonitoren en eventueel in afzonderlijke 
raadsinformatiebrieven als daar aanleiding toe is. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De acties die uit deze notitie voortkomen, kunnen vooralsnog uit de bestaande budgetten worden 
gedekt. 
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