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Onderwerp: Voortgangsrapportage Ridderkerk, voortvarend 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt: 
- kennis te nemen van de voortgangsrapportage Ridderkerk, voortvarend 
- te besluiten tot (her)verdeling van het ISV-budget in de orde van grootte conform bijlage 3 
  van de voortgangsrapportage 
- het college van b. en w. te machtigen - naar bevind van zaken - binnen de uitgangspunten van 
Ridderkerk, voortvarend en de in de rapportage genoemde projecten vrijvallende gelden en 
rentebijschrijvingen her te verdelen 
- de ISV-rapportage in de toekomst te koppelen aan de P&C-cyclus. 
 
 
2. Aanleiding 
Bij besluit van de raad van 31 januari 2005 is het Meerjarenontwikkelingsprogramma Ridderkerk, 
voortvarend vastgesteld. 
 
Op basis van dit programma, de bij dit programma behorende uitvoeringsovereenkomst en het met 
de Stadsregio Rotterdam d.d. 10 februari 2005 gesloten woningbouwconvenant 2005 – 2010 heeft 
de Stadsregio Ridderkerk als (niet rechtstreekse) programmagemeente een investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing toegekend van maximaal € 1.800.000,- en een basis bodem budget van  
€ 204.950,-. 
 
Inmiddels is over de jaren 2005 en 2006 gerapporteerd aan de Stadsregio over de voortgang op de 
afgesproken prestatievelden. Dit heeft voor beide jaren opgeleverd, dat het dagelijks bestuur 
kennis heeft genomen van de voortgangsrapportage over het betreffende jaar en heeft vastgesteld, 
dat er geen redenen zijn om de bevoorschotting aan te passen. 
 
In het jaar 2010 dient vóór 1 juli een aanvraag tot definitieve vaststelling van het 
investeringsbudget te worden gedaan. Die aanvraag wordt beoordeeld op het halen van de 
overeengekomen prestaties. 
 
In de besteding van het toegekende budget is de gemeente binnen voorwaarden (het moet gaan 
om investeringen in fysieke maatregelen) min of meer vrij. 
 
De periode, waarover afspraken zijn gemaakt en vastgelegd is inmiddels halverwege.  
Het is een goede zaak om op dit moment – los van de gebruikelijke voortgangsrapportages in de 
programmamonitor - terug te kijken naar wat er inmiddels is bereikt, naar wat er nog zou moeten 
gebeuren en of daarin bijstelling moet plaatsvinden. 
Met die bedoeling is bijgaande voortgangsrapportage opgesteld. 
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3. Aspecten 
 
Uit de voortgangsrapportage blijkt, dat er al veel tot stand is gekomen, c.q. in gang is gezet. 
Ook kan geconcludeerd worden, dat het ambitieniveau niet op alle punten voor 100% gehaald kan 
worden. Overigens is dat ook niet de inzet geweest. Zoals in de programmamonitor (onderdeel 
wonen en leefomgeving) tot op heden is aangegeven, is de inzet geweest: 100% realisering van de 
met de Stadsregio overeengekomen woningbouwopgaven in 2010 en 70% van de overige in het 
kader van Ridderkerk, voortvarend opgenomen (fysieke) projecten. 
Op basis van de voortgangsrapportage is het aannemelijk, dat met de nodige nog te plegen inzet 
een blijvende positieve beoordeling van de voortgang te geven is en dat daar, waar zaken een 
langere termijn vragen voor daadwerkelijke realisatie daarvoor een reden is, die een vertraging 
verklaarbaar maakt. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
In verband met het adequaat inzetten van het budget kan het noodzakelijk zijn bij verdere 
voortgang van de projecten wederom tot een andere verdeling te komen. Om op dat punt snel 
knopen door te kunnen hakken stellen we voor om ons te machtigen naar bevind van zaken binnen 
de afgesproken kaders tot herverdeling van het beschikbare budget over te gaan. 
 
Uiteraard wordt via programmamonitor en jaarverslag ook de komende jaren aan u gerapporteerd 
over de voortgang. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen wonen  
Behandeld in de raad d.d.4 oktober 2007 
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