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Betreft: Trendstudie Platform 31

Geachte raadsleden,

In de zomer is de trendstudie “Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v. - Herstel en perspectief in
tijden van transitie” uitgebracht door platform 31. De studie is in opdracht van de G40 en M50 uitgevoerd.
Wij sturen u deze studie ter informatie toe.

M 50

De gemeente Ridderkerk is al enige tijd lid van de M50, het platform voor middelgrote gemeenten. De
M50 richt zich op netwerken en kennisdeling en zijn ook lobby werkzaamheden richting het Rijk gestart,
Actueel is dat bij algemene politieke beschouwingen bestuurders van de M50 aandacht hebben gevraagd
voor de financiële positie van gemeenten. De trendstudie is op verzoek van de M50 voor het eerst ook
uitgevoerd vanuit het perspectief van de middelgrote gemeenten.

Inhoud studie
Het rapport geeft uitgebreid antwoord op de vraag: welke trends, ontwikkelingen en opgaven komen de
komende jaren op lokale overheden af? De trendstudie wordt vierjaarlijks uitgevoerd en is daarmee
bruikbaar als input voor verkiezingsprogramma’s van lokale politieke partijen en nieuwe collegevorming
Maar ook voor visie- en beleidsdocumenten. Wij zullen een verdere analyse maken van de betekenis van
de bevindingen voor Ridderkerk.

Een aantal eerste opvallende analyses voor Ridderkerk zijn:

De bevolking van Ridderkerk groeit licht terwijl deze in veel vergelijkbare gemeenten krimpt en/of
gelijk blijft.

De beroepsbevolking krimpt licht. Terwijl Nederland en veel gemeenten kampen met een sterk
krimpende beroepsbevolking.

De grootste vergrijzingsgolf is in RIdderkerk geweest, de prognoses laten een relatief grote groei
van de leeftijdsgroep van 0-20 jaar zien
Er is in Ridderkerk een grote toename van banen. De uitdaging is voldoende arbeidspotentieel
om de vacatureruimtes in te vullen



Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester,

Klaucke Mw. A. Attema C1 - 1\ '

Bijlagen :
Trendstudie Platform 31 “Stedelijke trends en opgaven voor 2022 e.v. Herstel en perspectief in
tijden van transitie”, juli 2021
Oplegger Trendstudie Platform 31.


