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Onderwerp 
Startnotitie Toekomstvisie Ridderkerk  
 
Geadviseerde beslissing raad 
Te besluiten om de Startnotitie Toekomstvisie Ridderkerk vast te stellen.  
 
Inleiding 
De startnotitie is de formele opdracht om te komen tot (1) een toekomstvisie en (2) een dynamisch 
uitvoeringsprogramma.  
 
Beoogd effect 
1. Een integraal, richtinggevend en breed gedragen beleidskader dat leidend is bij de beleidsmatige 

en operationele keuzes die gemaakt moeten gaan worden binnen het fysieke domein.  
2. Een dynamisch uitvoeringsprogramma waarin per doelstelling  uit de toekomstvisie staat 

beschreven wat  er concreet voor wordt gedaan om die te bereiken en het mogelijk maakt om in te 
spelen op ontwikkelingen.  

 
Relatie met beleidskaders:  
- Structuurvisie en collegeprogramma: uitvoering geven aan de doelstelling om te komen tot een 

actualisering van de structuurvisie zoals deze is opgenomen in het collegeprogramma 2014 – 
2018 ‘Veranderen in kracht’. 

- Afwegingskader participatie: advies geven.  
 
Argumenten 
1.1. De Structuurvisie 2009 is op onderdelen niet meer actueel en mist de relatie met decentralisatie in 

het sociaal domein.  
1.2. De Omgevingswet (2018) vereist dat de gemeente een omgevingsvisie opstelt. 
1.3. In het collegeprogramma 2014 – 2018 ‘Veranderen in kracht’ is de doelstelling opgenomen om tot 

een actualisering van de Structuurvisie 2009 te komen. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t.  
 
Overleg gevoerd met 
- Raadscommissie Samen Wonen (informele bijeenkomst 6 oktober 2015) 
- Domein Ruimte 
- Domein Maatschappij 
- Domein Strategie 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Zie de planning in de startnotitie.  
 
Evaluatie/monitoring 
De voortgang van het proces wordt besproken met de verantwoordelijke portefeuillehouders, de heer 
Smit en de heer Japenga. 
 
Financiën  



Het benodigde budget is opgenomen in de begroting 2016.   
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
De startnotitie is de start van het proces om te komen tot een integraal, richtinggevend, breed 
gedragen en toekomstbestendig beleidskader dat leidend is bij de keuzes binnen onder andere het 
fysieke domein en ook specifiek op het gebied van duurzaamheid richtinggevende uitspraak zal doen. 
De toekomstvisie is daarmee van invloed op de drie dimensies mens, planeet en economie.   
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Zie paragraaf communicatie in de startnotitie.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
- Startnotitie Toekomstvisie Ridderkerk 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
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