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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Startnotitie Nota Economisch Beleid 2023 e.v.

College van burgemeester 
en wethouders 
30 augustus 2022

Zaaknummer
592338
 

Portefeuillehouder
Henk van Os

Commissie Samen leven en 
Samen wonen RK 
29 september 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
d.rietveld@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
13 oktober 2022
 

Geadviseerd besluit
1. De startnotitie Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023 e.v. vast te stellen
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Raadsvoorstel
Inleiding
Het huidige economisch beleid van de gemeente Ridderkerk is gebaseerd op de Notitie Economisch 
Beleid Gemeente Ridderkerk 2013-2018. Gelet op de ontwikkelingen die op het bedrijfsleven en de 
gemeente afkomen is het noodzakelijk het economisch beleid waar nodig aan te passen aan de 
hedendaagse kansen en uitdagingen. Om te komen tot een nieuwe Nota Economisch Beleid 
Ridderkerk 2023 e.v. is bijgaande startnotitie opgesteld. 

Beoogd effect
Met de Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023 e.v. krijgen we handvatten om het vestigingsklimaat 
in Ridderkerk de komende jaren verder te verbeteren.

Relatie met beleidskaders
Notitie Economisch Beleid Gemeente Ridderkerk 2013-2018.
Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk.

Argumenten
1.1 Hiermee wordt het proces gestart om te komen tot een actuele Nota Economisch Beleid 
Ridderkerk 2023 e.v.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
Met behulp van een extern bureau wordt onderzoek gedaan en wordt met stakeholders gesproken 
over het economisch beleid. Voor een uitgebreid overzicht van de te doorlopen stappen, wordt 
verwezen naar de startnotitie.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Voor het opstellen van de Nota wordt gebruik gemaakt van externe expertise. De kosten hiervan zijn 
geraamd op € 12.000 en kunnen gedekt worden uit bestaande middelen.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Het onderzoek is gericht op 'brede welvaart' waarbij ook arbeid, gezondheid, onderwijs, milieu & 
leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid worden meegenomen.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De nota wordt opgesteld in samenwerking met het ondernemersplatform, 
ondernemersverenigingen/winkeliersvereniging (waaronder BIZ), onderwijsinstellingen en 
ondernemers.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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Bijlagen
1. Startnotitie Nota Economisch Beleid 2023 ev.pdf  
2. Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk 2015.pdf  
3. Notitie Economisch Beleid Gemeente Ridderkerk 2013-2018.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
13 oktober 2022

Zaaknummer:
592338

Onderwerp:
Startnotitie Nota Economisch 
Beleid 2023 e.v. Commissie samen leven en 

samen wonen rk
29 september 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 30 augustus 2022,

BESLUIT:

1. De startnotitie Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023 e.v. vast te stellen


