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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Ridderkerkpas voor alle inwoners 

Commissie: 
Samen leven 31 augustus 2017  
 

BBVnr: 
1218501 

Portefeuillehouder:  
Dokter, H. 

Gemeenteraad: 
14 september 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
1218698 

e-mailadres opsteller:  
j.groeneweg@ridderkerk.nl   

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Ridderkerkpas beschikbaar te stellen voor alle inwoners van Ridderkerk. 
2. Hiervoor in 2017 eenmalig € 200.000,- beschikbaar te stellen. 

 
Inleiding 
Na de uitrol van de Ridderkerkpas eind 2016 voor de minima en mantelzorgers (pluim) zijn er 
positieve reacties binnen gekomen van ondernemers en gebruikers van de Ridderkerkpas. De lokale 
economie heeft ook last gehad van de crisis en door middel van de Ridderkerkpas krijgen de 
ondernemers van Ridderkerk een boost. In het begin was het best moeilijk om draagvlak te vinden, 
maar er komen nu regelmatig verzoeken van ondernemers om aan te mogen sluiten. De eerder 
verschenen passen zijn voorzien van een budget dat door de gebruiker bij geselecteerde 
Ridderkerkse ondernemers via het elektronische betaalsysteem besteed kan worden. De vernieuwde 
Ridderkerkpas zal niet voorzien zijn van een budget, maar zal op vertoon van de pas voordelen 
bieden aan de inwoners van Ridderkerk. 
 
Beoogd effect 
De komst van de Ridderkerkpas zal de lokale economie stimuleren en inwoners de mogelijkheid 
bieden om diverse voordelen dicht bij huis te halen. 
 
Relatie met beleidskaders  
Het voorstel om de Ridderkerkpas door te ontwikkelen sluit aan bij de nota economisch beleid. 
 

Argumenten 

1.1 Door middel van de Ridderkerkpas kunnen alle Ridderkerkse inwoners profiteren van 
voordelen die de lokale ondernemers te bieden hebben. 
Alle inwoners van Ridderkerk zijn in 2018 in het bezit van een Ridderkerkpas. Alle 
deelnemende ondernemers/verenigingen kunnen zelf het voordeel bepalen en op een digitaal 
platform plaatsen. Alle pashouders kunnen hiervan gebruik maken.  

1.2. De ondernemers geven aan graag te willen aansluiten bij de Ridderkerkpas, zodat de 
inwoners gestimuleerd worden hun aankopen in Ridderkerk te doen. 
Doordat de voordelen die de ondernemers aanbieden alleen in Ridderkerk beschikbaar zijn, 
zullen de inwoners sneller de inkopen binnen Ridderkerk doen. 

1.3. Alle aangesloten lokale ondernemers kunnen de klantenkring vergroten met behulp van de 
Ridderkerkpas 
Uit ervaring van de huidige passen blijkt, dat er ondernemers zijn die nieuwe klanten hebben 
door de pas. Door het digitale platform van de Ridderkerkpas zijn de lokale voordelen snel 
aanpasbaar en zichtbaar voor alle pasgebruikers.   

2.1 Voor de doorontwikkeling van de Ridderkerkpas is startkapitaal noodzakelijk.  
Alle inwoners zullen in 2018 een pas ontvangen en alle ondernemers zullen de lokale 
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voordelen zichtbaar moeten kunnen maken door middel van een digitaal platform. Voor deze 
uitrol is startkapitaal noodzakelijk. Het eenmalige bedrag van € 200.000 is nodig om in 2017 
als aanjager van de Ridderkerkpas op te treden, de passen te maken en te verstrekken, de 
werving van lokale ondernemers te intensiveren en de (digitale) communicatie rondom te pas 
te op te zetten en uit te voeren. 

 
Overleg gevoerd met 
Ter voorbereiding op de uitrol van de Ridderkerkpas zijn gesprekken gevoerd met de ondernemer die 
bezig is met de ontwikkeling van de Ridderkerkpas, met de huidige aangesloten ondernemers over 
hun ervaring met de huidige pas en met Europa decentraal (adviesorganisatie voor gemeenten, 
provincies en waterschappen over toepassing van Europees recht). 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
  
Uitvoering/vervolgstappen  
Om de Ridderkerkpas verder uit te rollen over Ridderkerk zal er dit najaar contact gezocht worden met 
de lokale ondernemers/verenigingen m.b.t. de aansluiting bij het digitale platform van de 
Ridderkerkpas. De ondernemers/verenigingen die aan willen sluiten krijgen vervolgens een instructie 
en alle achtergrondinformatie, zodat zij de voordelen die zij willen bieden op het platform kunnen 
zetten voor 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle inwoners van Ridderkerk gebruik maken 
van de Ridderkerkpas en de voordelen die daaraan gekoppeld zijn. De rol van de gemeente zal 
daarna veranderen, omdat de gemeente dan een faciliterende rol richting de inwoners houdt. Immers 
nieuwe inwoners zullen ook na 1 januari 2018 een pas moeten krijgen. Gedurende het jaar zal het 
bedrijf achter de Ridderkerkpas de contacten met de ondernemers onderhouden en ervoor zorgen dat 
de Ridderkerkpas vanaf 2019 in de lucht blijft door de ondernemers/verenigingen van Ridderkerk. Het 
is denkbaar dat toekomstige ontwikkelingen een bredere inzet van de Ridderkerkpas mogelijk maken.    
 
Evaluatie/monitoring  
Aan het begin van het 2

e
 kwartaal van 2018 zal er een korte tussenevaluatie bij de aangesloten 

ondernemers/verenigingen plaatsvinden. Aan het begin van het 4
e
 kwartaal zal er een evaluatie 

gemaakt worden. 
 
Financiën  
Voor de uitrol van de Ridderkerkpas voor alle inwoners van Ridderkerk is in 2017 eenmalig een 
bedrag van € 200.000,- nodig. Dit bedrag bestaat uit de opstart-, aansluitkosten en de kosten om alle 
inwoners van een pas te voorzien. Deze kosten zijn niet voorzien in de begroting. De dekking voor dit 
project komt uit een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. De verwerking van de mutatie 
vindt plaats bij de 2

e
 Tussenrapportage 2017. 

 
Juridische zaken  
Wij hebben besloten af te wijken van het Ridderkerkse aanbestedings- en inkoopbeleid. Dit past 
binnen de daarvoor geldende grenzen. Daarvoor hebben wij de ondernemer die betrokken is bij de 
ontwikkeling van de Ridderkerkpas voor de minima en de mantelzorgers benaderd voor de 
doorontwikkeling van de ridderkerkpas voor alle inwoners. Om wildgroei in door de gemeente 
gefaciliteerde passen te voorkomen en de opgedane kennis opnieuw in te zetten is voor deze 
werkwijze gekozen. Bij het steunpunt voor advies over Europese wet- en regelgeving Europa 
Decentraal is gevraagd of de gemeente met de invoering van de Ridderkerkpas Europese wet- en 
regelgeving, waaronder staatssteun, overtreedt. Door het steunpunt is aangegeven dat omdat alle 
ondernemers van Ridderkerk in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan de 
Ridderkerkpas en het bedrag van de uitrol onder daarvoor geldende grens blijft, er geen probleem 
ontstaat en de Ridderkerkpas op de voorgestelde wijze kan worden geïntroduceerd.  
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Duurzaamheid  
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Alle communicatie over de Ridderkerkpas richting ondernemers, inwoners, college en de 
gemeenteraad zal verlopen via de projectleider. Er is een vaste medewerker van de afdeling 
communicatie die hierbij betrokken is en samen met de projectleider een communicatieplan gaat 
opstellen. De benadering van ondernemers/verenigingen zal plaatsvinden via brief, krant en internet. 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 

 
 

  
  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

1. Raadsbesluit 
 


