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Onderwerp 
Rapport rekenkamercommissie Op zoek naar de eigen invloedssfeer 
 
Geadviseerde beslissing raad 
U wordt voorgesteld:  
1. zich uit te spreken over het rapport in algemene zin;  
2. per aanbeveling een besluit te nemen of de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt gedeeld 

en zo ja, indien van toepassing, het college te verzoeken deze over te nemen en hieraan uitvoering te 
geven;  

3. het college te verzoeken uw raad uiterlijk 1 september 2016 te rapporteren wat het college met de 
aanbevelingen heeft gedaan.  

 
Inleiding 
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de lokale economie in 
Ridderkerk. De rekenkamercommissie heeft op 10 juli 2015 het rapport aangeboden aan de 
gemeenteraad. Het (digitale) rapport is te vinden op www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie. 
 
Beoogd effect 
Doelstelling van het onderzoek is enerzijds inhoudelijk inzicht te geven in de stand van zaken van het 
lokaal economisch beleid in Ridderkerk. Anderzijds is het doel de gemeenteraad indien nodig sturings- en 
controlemogelijkheden aan te reiken als het gaat om het lokale economisch beleid.  
De rekenkamercommissie heeft op basis van het onderzoek aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen 
aan deze doelstellingen.  
 
Relatie met beleidskaders 
Het onderzoek heeft zich gericht op de Notitie Economisch Beleid en de rapportage daarover aan de raad. 
De raad heeft de Notitie Economisch Beleid vastgesteld op 21 maart 2013. 
  
Conclusies 
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. Het huidige beleid is echter nog versnipperd. De Nota Economisch Beleid is daarbij 
vooral gericht op het procesmatig creëren van een basis van waaruit verder inhoudelijk kan worden 
voortgebouwd..  
 
Beleid 
In de Notitie Economisch Beleid schetst de gemeente in 2013 het kader voor een lokaal economisch 
beleid. De Notitie is samengesteld uit elementen van 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.  
 
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.  
 
Aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek komt de rekenkamercommissie tot de volgende aanbevelingen: 
 
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 later in 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Overleg gevoerd met 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het college heeft in zijn reactie op het conceptrapport aangegeven dat het de conclusies en aanbevelingen 
onderschrijft en de aanbevelingen waardevol vindt en overneemt. 
 
Indien de raad de aanbevelingen overneemt, zal het college de evaluatie van de Nota Economisch Beleid 
aangrijpen om inhoudelijke keuzes te maken en te onderbouwen. 
 
Evaluatie/monitoring 
De raad wordt voorgesteld het college te verzoeken de raad uiterlijk 1 september 2016 te rapporteren wat 
het college met de aanbevelingen heeft gedaan. 
 
Financiën  
- 
 
Juridische zaken 
- 
 
Duurzaamheid 
- 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
- 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Rapport rekenkamercommissie ‘Op zoek naar de eigen invloedsfeer’ 

(www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie > publicaties) 
a. Oplegnotitie 
b. Nota van bevindingen 

2. Concept raadsbesluit 
 
 
De griffier 
Mr. J.G. van Straalen 

http://www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie

