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1 Onderzoeksverantwoording 

1.1 Aanleiding en focus onderzoek 

Lokaal economisch beleid wordt niet automatisch gezien als één van de kerntaken van de 

gemeente. De afgelopen jaren hebben economie en werkgelegenheid door de economische 

crisis in veel gemeenten tegenslagen ondervonden. Gemeenten hebben te maken met meer 

leegstand op bedrijventerreinen, in kantoren en in het winkelcentrum, terwijl de werkloosheid 

toenam. Deze ontwikkelingen hebben soms grote invloed op de gemeente en haar inwoners en 

kunnen uitgroeien tot maatschappelijke kostenposten. Een actief lokaal economisch beleid kan 

een middel zijn om hier – al dan niet preventief - invloed op uit te oefenen.  

 

In de gemeente Ridderkerk is het lokaal economisch beleid vastgelegd in de Notitie Economisch 

Beleid (2013). Vóór deze notitie was er geen specifiek beleid voor de lokale economie.  

 

Dit onderzoek heeft enerzijds tot doel inhoudelijk inzicht te geven in de stand van zaken van het 

lokaal economisch beleid in Ridderkerk.
1
 Anderzijds is het doel de gemeenteraad indien nodig 

sturings- en controlemogelijkheden aan te reiken als het gaat om het lokale economisch beleid.  

1.2 Doelstelling en vraagstelling 

Het onderzoek richt zich op twee hoofdvragen.  

 

A: “Wat is de stand van zaken met betrekking tot het lokaal economisch beleid in de gemeente 

Ridderkerk?” 

B: “In hoeverre biedt de informatievoorziening aan de gemeenteraad voldoende mogelijkheden 

om het economisch beleid te controleren en desgewenst bij te sturen?” 

 

Het onderzoek legt de nadruk op drie hoofdnormen; doelmatigheid, doeltreffendheid en 

sturingsmogelijkheden door informatievoorziening. Onder doelmatigheid verstaan we dat het doel 

wordt bereikt met de minst mogelijke middelen. Doeltreffendheid is de mate waarin het 

economisch beleid de beoogde effecten daadwerkelijk realiseert (door de ingezette middelen). 

De tweede hoofdvraag richt zich op de sturingsmogelijkheden van de raad op basis van de 

geleverde informatie over economisch beleid. 

 

De hoofdvragen zijn uitgesplitst naar verschillende deelvragen: 

 

1. Beleid (doelen) 

 Welke visie heeft de gemeente in haar economisch beleid? 

 Welke doelen (actielijnen) zijn er geformuleerd? 

 Zijn deze doelen meetbaar? 

 Voldoet het gemeentelijk economisch beleid aan landelijke en lokale beleidskaders? 

 

2. Financiën (middelen) 

 Welke middelen zijn ingezet voor de uitvoering van het economisch beleid? 

 

                                                
1
 Dit staat los van de aanbeveling in de Notitie Economisch Beleid (2013) om 2-jaarlijks te evalueren hoe het 

staat met de actielijnen en na te gaan op hoe die bijdragen aan de economische ambities. Deze evaluatie heeft 

nog niet plaatsgevonden. 
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3. Kwaliteit (prestaties en effecten) 

 Wat doet de gemeente om de visie en bijbehorende doelen (actielijnen) uit te voeren? 

 Welke procesafspraken liggen er? 

 In hoeverre worden/zijn deze uitgevoerd? 

 

4. Doelmatigheid 

 Hoe verhouden de ingezette middelen zich tot 

 de gerealiseerde prestaties? 

 de effecten van de gerealiseerde prestaties? 

 In hoeverre zijn de beschikbare middelen efficiënt ingezet? 

 

5. Doeltreffendheid 

 In hoeverre zijn de geformuleerde doelen (actielijnen) gerealiseerd? 

 In hoeverre zijn de resultaten toe te schrijven aan de ingezette middelen? 

 Zijn externe factoren van invloed geweest op de doeltreffendheid? 

 

6. Rol van de gemeenteraad 

 Bieden de visie en de geformuleerde beleidsdoelen en effecten de gemeenteraad de juiste 

handvatten om het economisch beleid te sturen? 

 Wordt het bereiken van de beleidsdoelen (in de uitvoering) gemonitord en zo ja, hoe wordt de 

gemeenteraad hierover geïnformeerd? (doeltreffendheid) 

 Wordt uit de sturingsdocumenten voldoende duidelijk welke gelden waarvoor beschikbaar zijn 

gesteld en hoe deze gelden zijn besteed? (doelmatigheid) 

 Hoe zou de raad de sturing en controle binnen het domein van economisch beleid, indien nodig, 

kunnen verbeteren? 

 

1.3 Onderzoeksuitvoering 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is een documentenonderzoek uitgevoerd. 

Verder zijn interviews gehouden in de ambtelijke organisatie en met de portefeuillehouder. Met 

raadsleden is een groepsgesprek gehouden. Hierbij waren 11 raadsleden aanwezig. Zeven van 

de negen fracties waren vertegenwoordigd.  

 

1.4 Leeswijzer 

De rapportage over het onderzoek bestaat uit deze oplegnotitie en de Nota van Bevindingen. In 

deze notitie volgen na de inleiding de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 2), de reactie van 

het college (hoofdstuk 3) en een nawoord van de rekenkamercommissie (hoofdstuk 4).  

 

De Nota van Bevindingen bevat de feiten die in dit onderzoek uit de documentenanalyse en de 

interviews naar voren zijn gekomen. Er is eerst ambtelijk wederhoor gehouden om te controleren 

of geconstateerde feiten juist zijn. Vervolgens is bestuurlijk wederhoor gehouden, waarvan het 

resultaat in hoofdstuk 3 is opgenomen. 
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2 Centrale boodschap 

2.1 Samenvatting belangrijkste resultaten 

 

Beleid 

In het voorjaar van 2012 wordt gesteld dat goed ondernemers- en vestigingsklimaat belangrijk 

zijn en wordt de behoefte uitgesproken aan een herkenbaar economisch beleid dat past in de 

regionale context van de gemeente. De Notitie Economisch Beleid moest dit kader schetsen voor 

de inzet van de gemeente op economisch terrein in de komende jaren. Als basis voor de notitie 

wordt een beeld geschetst van de toenmalige economische situatie op basis van vier pijlers: 

 structuur en resultaten (performance) van het bedrijfsleven; 

 bedrijfsomgeving (werklocaties, bereikbaarheid, etc.); 

 arbeidspotentieel (beroepsbevolking, onderwijs, werkzoekenden); 

 woon- en leefklimaat (woningmarkt, voorzieningen, natuur, cultuur, etc.). 

 

Deze situatieschets wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste sterkten en zwakten, 

alsmede kansen en bedreigingen voor de Ridderkerkse economie (SWOT-analyse). Vervolgens 

wordt het economisch profiel, gecombineerd met de (economische) ambities van de gemeente, 

die zijn terug te vinden in andere beleidsdocumenten (coalitieakkoord, Structuurvisie, Nota Grijs, 

Zilver Goud, Notitie Duurzaamheid), vertaald in een economisch beleidskader. 

Het ontbreekt de nota daarmee aan focus, mogelijk mede omdat er tijdens het opstellen van de 

nota nog weinig beleidservaring op het terrein van de lokale economie is. Dit vertaalt zich in de 

actielijnen die als doelstellingen kunnen worden gezien. Deze richten zich vooral op het creëren 

van een basis van waaruit verder kan worden gebouwd. De meetbaarheid van deze doelen is 

beperkt. De meeste kunnen alleen kwalitatief in kaart worden gebracht.  

 

Uitvoering 

De meeste actielijnen zijn dermate concreet gericht op processen dat deze eigenlijk meer het 

karakter hebben van procesafspraken. Deze zijn inzichtelijk en sluiten aan op de gestelde 

doelen. Vijf actielijnen zijn om uiteenlopende redenen niet (vanuit het economisch beleid) 

uitgevoerd. Hier liggen weliswaar duidelijke argumenten aan ten grondslag, maar die zijn niet 

duidelijk met de raad gecommuniceerd. 

Bij de 15 actielijnen waar wel activiteiten hebben plaatsgevonden, is sprake van wisselende 

effecten. Op de meeste actielijnen worden resultaten geboekt, hoewel deze (procesafspraken) 

lastig (cijfermatig) inzichtelijk zijn te krijgen. De gemeente is daarvoor afhankelijk van kwalitatieve 

informatie, zoals signalen van ondernemers. Deze signalen geven bijvoorbeeld de indruk dat de 

(bekendheid van de) bedrijfscontactfunctionaris bijdraagt aan de dienstverlening aan 

ondernemers.  

 

Investeringen 

De middelen voor het lokaal economisch beleid bestaan uit de loonkosten van één fulltime 

medewerker en een budget van €30.000. Wegens de begrotingstechnisch gezien beperkte 

omvang van het budget is er geen investeringsplan en zijn de kosten van het beleid niet duidelijk 

terug te vinden in gemeentelijke documentatie. De investeringen worden zorgvuldig afgewogen. 

Eén functionaris is belast met het lokaal economisch beleid, waardoor deze een volledig beeld 

heeft van de behoeften en bijbehorende prioriteiten. Investeringen worden in overleg met de 

portefeuillehouder gedaan. Uit de interviews blijkt dat er ambtelijk goed zicht is op de producten 

en diensten waarvoor het budget is aangewend. Er zijn geen aanwijzingen dat ondoelmatig wordt 

omgegaan met de beschikbare middelen. De effecten van de inzet van de middelen zijn niet 

duidelijk in kaart te brengen. De actievere rol in Greenport Westland/Oostland en het uitwerken 
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van de acties uit de toekomstvisie Detailhandel zijn recent en de effecten hiervan zijn nog niet 

zichtbaar. De overige uitgaven zijn laag en de effecten zijn lastig te meten.  

 

Rol gemeenteraad 

De visie en doelen (actielijnen) bieden handvatten om het economisch beleid te sturen, maar het 

beleid is nog vrij versnipperd en gericht op het leggen van een basis voor de toekomst. Na de 

evaluatie kan de raad meer focus aanbrengen, waardoor de visie en het beleid betere handvatten 

bieden voor sturing door de raad. De huidige informatie aan de raad is gericht op output en niet 

opgehangen aan de actielijnen. Investeringen worden evenmin aan de actielijnen gekoppeld, 

waardoor de raad geen zicht heeft op de doelmatigheid. De raadsleden bij het groepsgesprek 

zien voor de toekomst liever een bondiger rapportage, opgehangen aan de actielijnen en 

voorzien van kengetallen (bijvoorbeeld frequenties overleg) en eventuele investeringen. Dan is 

de informatie laagdrempeliger en kunnen raadsleden desgewenst vragen om verdieping. 

 

2.2 Beantwoording hoofdvragen en aanbevelingen 

Wat is de stand van zaken van het lokaal economisch beleid van de gemeente Ridderkerk? 

De stand van zaken van het lokaal economisch beleid aan de hand van de actielijnen laat een 

wisselend beeld zien. Van de actielijnen die concreet gericht zijn op processen is het merendeel 

uitgevoerd. Omdat het om procesafspraken gaat kan er in deze gevallen gesproken worden van 

succes of effect, maar er zijn ook voorbeelden waarbij het proces wel in gang is gezet maar de 

resultaten beneden verwachting zijn. In de Nota van bevindingen (tabel 3.1. blz. 20-21) staat een 

toelichting bij de resultaten van de verschillende actielijnen. 

 

Vijf actielijnen zijn om uiteenlopende redenen niet uitgevoerd. Bij enkele actielijnen ligt hieraan 

een strategische keuze ten grondslag, die bepaalt dat de gemeente een faciliterende rol speelt 

en ondernemers zelf het voortouw moeten nemen. Ten tijde van het opstellen van de Notitie 

Economisch Beleid werd nog wel een rol voor de afdeling Economische Zaken beoogd bij de 

uitstroom van de WWB en de aanpak van schoolverlaters. 

 

Na twee jaar praktijkervaring zijn de actielijnen toe aan evaluatie. Dit is ook opgenomen in de 

Notitie Lokaal Economisch Beleid. Enkele actielijnen zijn gerealiseerd, maar een deel van de 

actielijnen is door voortschrijdend inzicht niet meer van toepassing.  

Uit de gesprekken blijkt dat meer aandacht voor een aantal actielijnen breed wordt gesteund. 

Voorbeelden zijn de BAR-samenwerking en de aandacht voor starters en ZZP-ers. Er is behoefte 

aan focus in het economisch beleid, waarbij de actielijnen verschuiven naar meer inhoudelijke 

doelen. De uitdaging is deze doelen te koppelen aan benodigde investeringen en voor te leggen 

aan de raad, want die moet hier keuzen in (kunnen) maken. 

 

Aanbeveling 1: Van procesdoelen naar (meer) inhoudelijke doelen 

Onderbouw de procesmatige doelstellingen met een inhoudelijke achtergrond en betrek 

processen op de inhoud. 

 

Aanbeveling 2: Speerpunten in lokaal economisch beleid 

Verzoek het college om de raad na de evaluatie van 2015 een keuze voor te leggen op welke 

onderdelen van lokaal economisch beleid de komende jaren wordt ingezet. Laat daarbij 

aangeven welke middelen daarvoor benodigd zijn. 
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Aanbeveling 3: Meetbare doelstellingen 

Verzoek het college om de speerpunten van lokaal economisch beleid te voorzien van meetbare 

doelstellingen. 

 

Aanbeveling 4: Koppeling beleidsactiviteiten aan doelstellingen 

Verzoek het college de beleidsactiviteiten en inspanningen (bijv. de verschillende overlegvormen) 

te koppelen aan de doelstellingen.  

In hoeverre biedt de informatievoorziening aan de gemeenteraad voldoende 

mogelijkheden om het economisch beleid te controleren en desgewenst bij te sturen? 

De terugkoppeling naar de raad verloopt niet optimaal. Dat heeft te maken met de doelstellingen, 

die zich voor een deel richten op het opzetten van processen die de basis vormen voor de 

toekomstige dienstverlening. Deze doelstellingen lenen zich niet goed voor cijfermatige 

terugkoppeling. Een ander deel van de actielijnen is inmiddels achterhaald of om andere redenen 

aan vervanging toe. Dit heeft ertoe geleid dat de raadsinformatiebrieven niet zijn opgehangen 

aan de actielijnen.  

 

De raadsleden bij het groepsgesprek zien liever een bondiger rapportage, gekoppeld aan de 

actielijnen en voorzien van kengetallen. Hiermee is de informatie laagdrempeliger en kunnen 

raadsleden desgewenst vragen om verdieping. Een beeld van de mensuren en investeringen die 

zijn gekoppeld aan de actielijnen geeft inzicht in de doelmatigheid en is dus zeer wenselijk.  

 

Wanneer actielijnen niet meer ‘actief’ zijn, hoeft dat geen probleem te zijn. Een korte toelichting 

kan duidelijk maken waarom dit zo is. Raadsleden bij het groepsgesprek stellen het opnemen in 

de rapportage van activiteiten buiten de actielijnen om op prijs. Dit kan in aparte rijen in de tabel 

worden vermeld met een korte toelichting waarom deze activiteiten zijn opgenomen, ondanks dat 

ze oorspronkelijk niet waren beoogd.  

 

De geplande evaluatie van de Notitie Economisch beleid betekent een keuzemoment voor de 

raad, waarbij hij de focus voor het toekomstig beleid bepaalt. De raad kan de borging van dit 

beleid bewaken door niet alleen eisen te stellen aan de frequentie van monitoring, maar ook aan 

de inhoud. 

 

Aanbeveling 5: Verantwoording van het lokaal economisch beleid  

Verzoek het college de periodieke verantwoording aan te passen aan de eisen van beknoptheid 

en kengetallen op te nemen.  
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3 Reactie college van B&W 
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4 Nawoord Rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie dankt het college voor zijn reactie. Zij waardeert dat het college de 

conclusies en aanbevelingen onderschrijft en de aanbevelingen waardevol vindt en overneemt. 
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