Aan de gemeenteraad

Gemeentestukken: 2012 – 77
AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake inzake Nota grijs, zilver en goud
1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld in het raadsvoorstel, onder 1. Voorstel, de tekst te wijzigen in:
Wij stellen u voor:
a. Kennis te nemen van de nota ‘grijs, zilver en goud’.
b. Het ambitieniveau te bepalen op platina.
c. In te stemmen met het, in samenspraak met lokale maatschappelijke partners, opstellen
van een uitvoeringsprogramma.
2. Aanleiding
De behandeling van de Nota ‘grijs, zilver en goud’.
3. Aspecten
Een sterke vergrijzing, een geringe bevolkingsaanwas, wegtrekkende jongeren en
kapitaalkrachtige huishoudens die hun heil elders zoeken, zijn typerende trends die we in
Ridderkerk tegenkomen. Het zorgen voor een gezonde bevolkingsopbouw is voor Ridderkerk en
haar bestuur een van de belangrijkste uitdagingen.

Met de vaststelling van de Woningbouwstrategie (inclusief amendementen) in januari 2011, heeft
de raad de ambitie uitgesproken te streven naar een evenwichtiger bevolkingssamenstelling. De
Jongerenraad Ridderkerk heeft, bij brief van 25 september 2012, in een reactie op de nota het
belang van verbetering van demografische diversiteit onderstreept en heeft aangegeven dit in de
nota te missen.
Alleen inspelen op de gevolgen van vergrijzing is onvoldoende. Meer dan in de nota is vermeld,
dient er nadrukkelijk meer aandacht en inzet te zijn om een meer evenwichtige bevolkingsopbouw
te bereiken. Naast het voorgestelde niveau goud, dient bij de uitwerking van de nota rekening te
worden gehouden met de door de raad vastgestelde woningbouwstrategie, om zo tot een meer
evenwichtige bevolkingsopbouw te komen. Dit totale niveau noemen wij ‘platina’.
4. Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van het amendement en het raadsvoorstel wordt voor het overige uitvoering
gegeven zoals vermeld in het raadsvoorstel.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Vaststelling van het amendement heeft nog geen financiële gevolgen. Projecten of maatregelen
met financiële consequenties worden door het college voorzien van een financieel
dekkingsvoorstel en worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
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