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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

De bevolkingssamenstelling van Ridderkerk is in ontwikkeling.  
Zo is één van de trends vergrijzing. We willen inspelen op de ontwikkelingen en 
Ridderkerk voorbereiden op de toekomst.  
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

We gaan de demografische ontwikkelingen in Ridderkerk in beeld brengen. Op basis 
van deze beschrijving wordt een aantal scenario’s beschreven.  De gemeenteraad kiest 
het scenario dat zal worden uitgevoerd. Het scenario wordt vertaald in maatregelen 
voor de verschillende beleidsterreinen: het actieprogramma. Vervolgens wordt het 
scenario op de verschillende beleidsterreinen uitgewerkt. 
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De gevolgen van vergrijzing zijn nog niet goed in beeld gebracht voor alle betreffende 
beleidsterreinen. Daarom is het ook niet goed mogelijk om een gefundeerd beleid ten 
aanzien van vergrijzing te bepalen. Door samenhang in de strategie op de verschillende 
beleidsterreinen aan te brengen, verwachten we meer te bereiken.  
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

In juni 2009 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk de structuurvisie vastgesteld. Een 
van de uitdagingen uit de structuurvisie is een gezonde bevolkingsopbouw. Ook in de 
bestuurskrachtmeting is opgemerkt dat dit onderwerp nog een nadere uitwerking nodig 
heeft. Er is nu ambtelijk ruimte gemaakt om aan dit onderwerp invulling te geven. 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Het grootste risico is de idee dat de invloed die kan worden uitgeoefend groot is.  Het 
gevaar is dan dat er grote inspanningen geleverd worden met een relatief beperkte 
opbrengst. De belangrijkste opgave is een houding te vinden die past bij de gewenste 
ontwikkeling.  

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

Het eventueel aanpassen van het beleid op de verschillende beleidsterreinen aan het 
gekozen scenario hoort niet bij dit project. 

planning Vaststellen startnotitie (mei 2011) 
Inventariseren en beschrijven (demografische) ontwikkelingen ( juni /juli 2011) 
Hoe zien de prognoses eruit, niet alleen voor wat betreft de aantallen en de 
ontwikkeling van de leeftijdsopbouw, maar ook hoe ontwikkelt zich de vraag naar 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, zorg en welzijn. Ook economische, 
ruimtelijke, bestuurlijke en sociaal culturele trends worden hierbij betrokken. 
Beschrijven scenario’s (sept/okt 2011) 
Welke mogelijkheden heeft de gemeente Ridderkerk om op deze ontwikkelingen te 
reageren, wat vraagt dat van de gemeente en wat is de kans van slagen. Deze 
mogelijkheden worden met behulp van expertmeetings geïnventariseerd en in een 
aantal scenario’s beschreven. 
Keuze scenario door de gemeenteraad (december 2011) 
Nadat de gemeenteraad heeft gekozen voor een scenario, wordt het scenario vertaald 
in maatregelen voor de verschillende beleidsterreinen: het actieprogramma. 
  



 
 

  
   
  
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

De vorm van participatie is raadplegen. Er kunnen zeker goede adviezen worden 
gegeven vanuit de verschillende organisaties en platforms. Het is echter aan het 
college en de gemeenteraad deze verschillende invalshoeken en accenten integraal af 
te wegen en tot een scenariokeuze te komen.  
Maatschappelijk middenveld en bewoners kunnen via bijeenkomsten en de website 
input leveren. Er worden expertmeetings georganiseerd met o.a. externe deskundigen.  
De gemeenteraad wordt uitgenodigd voor de expertmeetings.  
 

communicatie Via de website en ‘De Combinatie’ wordt de lokale bevolking geïnformeerd. Daarnaast 
worden ‘social media’ ingezet.  

evaluatie Eind 2011 wordt het proces tot en met de scenariokeuze geëvalueerd. De evaluatie is 
de afsluiting.  

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Een strategisch beleidsadviseur en beleidsmedewerkers zorg, onderwijs, 
werkgelegenheid, welzijn, economie en wonen. Medewerkers communicatie en 
participatie leveren een bijdrage aan de verschillende middelen die worden gebruikt 
voor communicatie. 
In de periode juni tot en met oktober leveren de beleidsmedewerkers input t.a.v. 
demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van vraag en aanbod op het 
betreffende beleidsterrein. Tevens wordt van hen verwacht deze ontwikkelingen te 
doordenken in verschillende scenario’s. De benodigde inzet kan per beleidsterrein sterk 
verschillen. De verwachting is dat de benodigde inzet binnen de reguliere bezetting kan 
worden geleverd.  
Er is een incidenteel beperkt budget nodig voor het organiseren van bijeenkomsten. De 
kosten kunnen worden gedekt binnen al beschikbaar gestelde budgetten.  
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

De vergrijzing is een onderwerp waar de gemeenteraad van wil onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om deze trend tegemoet te treden. Welke scenario’s mogelijk zijn 
en economisch en maatschappelijk haalbaar. Dit maakt onderdeel uit van het 
onderzoek en de voorbereiding van de scenario’s. 
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