
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 
Gemeentestukken: 2011- 38 

  

AMENDEMENT    
 
Onderwerp: Amendement inzake de relatie woningbouw en bevolkingsopbouw   
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld aan hoofdstuk IV, blz. 83, na de rubriek “Woningbouwprogramma en –
planning”, toe te voegen de rubriek:  
 
“PLANNING, BEVOLKINGSOPBOUW EN RAAD 
Voor stadsuitleg van enige omvang  is nog slechts beperkt ruimte beschikbaar. Er zal in 2011 voor 
de raad een overzicht worden gemaakt van de geplande woningbouwlocaties tot 2016, met daarbij 
informatie over het aantal woningen per locatie, het type woningen en een tijdpad. Daarbij zullen 
ook de eerder geplande maar nog niet in uitvoering genomen projecten worden opgenomen. 
Omdat de afgelopen jaren de gemiddelde leeftijd van de Ridderkerker sterker is toegenomen dan 
gemiddeld en in 2009 omstreeks 43 jaar was, is het van het grootste belang dat, binnen de 
beperkte mogelijkheden, nieuwbouw en renovatie dit proces de komende jaren zoveel als mogelijk 
keren. Daarom zal bij elk woningbouwproject tevens een aparte onderbouwing worden gegeven 
van de bijdrage ervan aan een evenwichtiger bevolkingssamenstelling van Ridderkerk.” 
 
2. Aanleiding 
De aanleiding is het aflopen van de eerdere planning voor woningbouw. Daarnaast bedreigt de 
bovenmatige toename van de gemiddelde leeftijd van de Ridderkerkse bevolking de komende 
jaren het voorzieningenniveau in zijn geheel. 
 
3. Aspecten 
De bouw van nieuwe woningen en de renovatie van bestaande woningen kan eraan bijdragen dat 
het proces van verdergaande vergrijzing en ontgroening wordt teruggedrongen.  
Gezien de beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw binnen Ridderkerk zullen ook de effecten op 
de bevolkingssamenstelling beperkt kunnen zijn. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Er wordt in 2011 een overzicht gemaakt van de woningbouwlocaties tot 2016. 
Bij elk woningbouwproject wordt in een aparte paragraaf onderbouwd aangegeven hoe het project 
bijdraagt aan een evenwichtiger bevolkingssamenstelling van Ridderkerk. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking    
N.v.t.       
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Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 26: LR, SGP, PvdA, VVD, D66GL, CDA, CU 
Tegen 0 
 
 


