
RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT RIDDERKERK
Jaarrekening 2016 Stand per 1 november 2017

Financiën Groen / Oranje / 
Rood

Groen / Oranje / 
Rood

Er is structureel en reëel 
begrotingsevenwicht

In de begroting 2018 is voor het jaar 2018 een positief saldo van € 177.500.
Ook voor de opvolgende jaren is een positief saldo:
2019 € 1.061.500
2020 € 2.243.000
2021 € 2.575.800

Is er reden voor extra aandacht?

Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

De gemeente voldoet aan de in de Wet 
ruimtelijke ordening opgenomen 
verplichtingen inzake 
bestemmingsplannen, 
beheersverordeningen en structuurvisies 

Is er reden voor extra aandacht?

Omgevingsrecht 
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

De gemeente beschikt over een 
vastgestelde Verordening VTH

Is er reden voor extra aandacht?

Monumentenzorg Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

De gemeente beschikt over een 
deskundige adviescommissie m.b.t. de 
(rijks)monumenten

Is er reden voor extra aandacht?

Archief- en informatiebeheer Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

Het archief- en informatiebeheer zijn op 
orde 

Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting Vergunninghouders Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

Gevraagde informatie Stand van 
zaken Gevraagde informatie Stand van 

zaken 

Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar. 11 Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar. 20
Fase interventieladder op 1 januari Signaleren Fase interventieladder op 1 januari Signaleren
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 54 Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 35
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 47 In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 40
Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar. 18 Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar. 15
Fase interventieladder op 1 juli Signaleren Fase interventieladder op 1 juli Signaleren
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 62 Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 27
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 60 Gehuisveste vergunninghouders voor 1 november 2017 26
Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar. 20 Nog te huisvesten vóór 1 januari 2018 16
Fase interventieladder op 31 december Signaleren Fase interventieladder op 1 oktober 2017 Signaleren

Is er reden voor extra aandacht?  Ja, dit onderwerp krijgt binnen de organisatie extra aandacht. 

TOELICHTING 

In de begroting 2017 is er een negatief saldo van -/- € 174.200.
Voor de jaren daarna is er een postief saldo:
2018 € 792.800
2019 € 942.200
2020 € 2.187.000

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

1. Voor het het gehele grondgebied van de gemeente Ridderkerk geldt de 'Structuurvisie Ridderkerk' uit 
2009. Daarin zijn de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid vastgelegd.
2A. Voor het gehele grondgebied van Ridderkerk gelden meerdere bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen. 
2B. Hierop zijn geen uitzonderingen.
3A. Sommige bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar. Voor deze bestemmingsplannen zijn wel 
actualisaties in voorbereiding of in procedure.
3B. De volgende bestemmingsplannen zijn niet actueel, dat wil zeggen ouder dan tien jaar:
         - een gedeelte van BP bedrijventerrein Donkersloot-Zuid (05-03-1984)
         - BP Noordenweg - Westmolendijk (18-11-1991)
         - BP Veren Ambacht (19-10-1998)
         - BP De Gieterij (28-01-2001)

De verordening VTH is op 26 mei 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

Er is geen reden voor extra aandacht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

De advisering m.b.t. (rijks)monumenten is ondergebracht bij de Stichting Dorp, Stad en Land. De 
benodigde expertise is in deze monumentencommissie aanwezig.

TOELICHTING

Er is volledig en tijdig voldaan aan de 
halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

eventuele toelichting
De fase interventieladder op 31 december is (nog) niet zeker. De Provincie moet dit nog schriftelijk 
bevestigen.

Groen/Oranje/Rood

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

In 2015 heeft het Stadsarchief Rotterdam een archiefinspectie uitgevoerd. Naar aanleiding van het 
rapport is een plan van aanpak opgesteld. Veel punten van dit plan worden op dit moment opgepakt. De 
nieuwe archiefinspectie zal begin 2017 plaatsvinden.

TOELICHTING

Ja, er moet tijd en budget vrij gemaakt worden voor het oppakken van de punten uit het plan van aanpak.

TOELICHTING 

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING
Inmiddels is de Structuurvisie Ridderkerk uit 2009 vervangen door een Omgevingsvisie, 
vastgesteld op 14 september 2017

Het BP bedrijventerrein Donkersloot-Zuid valt reeds binnen het nog geldende bestemmingsplan 
bedrijventerrein Donkersloot. Momenteel wordt BP bedrijventerrein Donkersloot geactualiseerd in 
de geest van de nieuwe Omgevingswet. BP Veren Ambacht is ouder dan 10jr en aan actualisatie 
toe. BP Noordenweg – Westmolendijk en BP De Gieterij worden geactualiseerd binnen het in 
voorbereiding zijnde BP Woongebied Ridderkerk.

Er is geen reden voor extra aandacht.

Groen/Oranje/Rood TOELICHTING

De verordening VTH is op 26 mei 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

De advisering m.b.t. (rijks)monumenten is ondergebracht bij de Stichting Dorp, Stad en Land. De 
benodigde expertise is in deze monumentencommissie aanwezig.

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

In 2017 heeft het Stadsarchief Rotterdam een archiefinspectie uitgevoerd. Naar aanleiding van het 
rapport is een plan van aanpak opgesteld. Het controle rapport wordt na behandeling in de BAR-
directie (in december 2017) toegezonden aan de Provincie. De punten in het plan waren al 
opgepakt of worden momenteel opgepakt. De nieuwe archiefinspectie is in 2019.

Omdat het jaar nog niet is afgelopen kan de stand van zaken per 31 december nog niet gemeld worden. De meeste 
recente stand van zaken is die per 1 november 2017.

Er is continu extra aandacht voor dit onderwerp.   

TOELICHTING

eventuele toelichting
De fase interventieladder op 31 december is (nog) niet zeker. De Provincie moet dit nog schriftelijk 
bevestigen. Als de gemeente de taakstelling haalt, dan wordt de kleur groen.


