
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 
Gemeentestukken: 2011 – 33  

  

 
AMENDEMENT   
 
Onderwerp: Amendement inzake risicoscan in risicobuurten 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld als aparte alinea toe te voegen aan hoofdstuk III. Wijkvisies, blz. 53, na 
de twee alinea’s onder “Opgaven”:  
 
“Uit het woononderzoek in Ridderkerk blijkt dat sommige delen van de gemeente laag scoren op 
de schaal van buurtontwikkeling versus buurtoordeel (zie blz.17 ). Vooral de positie van Bolnes en 
in mindere mate West vallen op. Er is sprake van urgentie van ingrijpen vooral in Bolnes en West. 
Er zal daarom in 2011 een “risicoscan” worden uitgevoerd in (de buurten van) Bolnes en in een 
later stadium in West, om inzicht te krijgen in de risico’s die de verschillende buurten lopen om op 
niet al te lange termijn in een onomkeerbaar proces van achteruitgang en verval te raken. De 
uitkomsten van deze risicoscan zullen aanleiding zijn voor nader te bepalen beleid.’ 
 
2. Aanleiding 
De uitkomsten van het woononderzoek, zoals vermeld op blz. 17 van de Woningbouwstrategie, 
geven aan dat er sprake is van urgentie van ingrijpen vooral in Bolnes en West. Ook de analyses in 
het Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes bevestigen dit beeld. Bij deze laatste analyses wordt niet 
of onvoldoende een integrale afweging gemaakt van de genoemde risico’s. Vandaar dat het laten 
uitvoeren van een risicoscan noodzakelijk is. 
  
3. Aspecten 
Reeds nu zijn er signalen dat sommige wijken onvoldoende vitaliteit hebben om zonder regie van 
de overheid voldoende aantrekkelijk te blijven als woon- en werkgebied. 
Volgens de jongste demografische verkenningen zal er in de Zuid-Oostregio in Zuid-Holland reeds 
binnen 10 á 15 jaar bevolkingskrimp optreden. Het is noodzakelijk dan voorbereid te zijn, omdat er 
anders op dat moment geen of beperkte mogelijkheden meer zullen zijn voor grote investeringen in 
delen van de gemeente die kampen met achteruitgang en verval. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Nadat de risicoscan is uitgevoerd wordt in overleg met de raad een aanvullend actieplan gemaakt. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
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Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 25: LR, SGP, PvdA, VVD, D66GL, CU 
Tegen 1: CDA 
 
 


