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Rekenkamercommissie Ridderkerk publiceert 

Op zoek naar de eigen invloedssfeer 
onderzoek naar de stand van de lokale economie in de gemeente Ridderkerk 

 
 

Na twee jaar praktijkervaring zijn de actielijnen van het lokale economische beleid toe aan 
verandering. Dit constateert de rekenkamercommissie Ridderkerk in een nieuw rapport. Ze 
beveelt de raad aan de doelstellingen scherper te formuleren en de verantwoording aan de raad 
inzichtelijker te maken. 
 
De afgelopen jaren hebben economie en werkgelegenheid geleden onder de economische 
crisis, waardoor maatschappelijke kostenposten zijn ontstaan. Een actief lokaal economisch 
beleid kan een middel zijn om hier iets aan te doen. Maar het huidige beleid is nog versnipperd 
en gericht op het leggen van een basis voor de toekomst. 
 
Beleid 
In de Notitie Economisch Beleid schetst de gemeente in 2013 het kader voor een lokaal 
economisch beleid. De Notitie is samengesteld met elementen uit verschillende 
beleidsdocumenten en mist daardoor focus. Wel formuleert ze doelstellingen (of actielijnen) die 
zich vooral richten op het creëren van een basis voor verdere beleidsontwikkeling. De 
meetbaarheid van deze doelen is echter beperkt.  
 
Uitvoering 
De meeste actielijnen zijn zo sterk gericht op processen, dat ze meer het karakter hebben van 
procesafspraken. De rekenkamercommissie beveelt aan ze meer op de inhoud te betrekken en 
met meetbare doelstellingen. Ze beveelt de raad aan het college te vragen om 
keuzemogelijkheden, zodat de raad kan bepalen op welke onderdelen van lokaal economisch 
beleid de komende jaren zal worden ingezet.  
 
Middelen 
De middelen voor het lokaal economisch beleid bestaan uit loonkosten van één fulltime 
medewerker en een budget van €30.000. Er zijn geen aanwijzingen dat ondoelmatig wordt 
omgegaan met de beschikbare middelen. De beleidseffecten zijn echter niet duidelijk in kaart te 
brengen.  
 
Doelmatigheid 
De informatie aan de raad legt geen verband tussen middelen en actielijnen. Daardoor krijgt de 
raad geen zicht op de doelmatigheid. Een aantal raadsleden zou liever een bondiger rapportage 
zien die is gekoppeld aan de actielijnen en voorzien van kengetallen. 
De rekenkamercommissie beveelt de raad daarom aan het college te verzoeken de 
beleidsactiviteiten te koppelen aan de doelstellingen.  
 
 
 

Noot redactie: voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Ridderkerk: de heer M.P. van der Hoek, tel. 078-615 34 53 of per e-mail: 
vanderhoek@ext.eur.nl  
 
Algemene informatie over de Rekenkamercommissie Ridderkerk vindt u op:  
www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie  
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