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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de banenontwikkeling, zoals toegezegd in de 
startnotitie Ondernemende Stad.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In de Startnotitie Ondernemende Stad is de ambitie van 4.000 nieuwe banen in deze 
collegeperiode vastgesteld. Afgesproken is dat wij uw raad periodiek informeren over de stand van 
zaken. Graag informeren wij u over de banenontwikkeling in 2020. 

Wat is de te delen informatie?
Het jaar 2020 was als gevolg van covid-19, voor veel bedrijven bijzonder. Afhankelijk van de 
branche betekende het een grote toe- of afname van werk en omzet, terwijl het voor andere 
(veelal maak-)bedrijven nog beperkt effect had. Die bedrijven verwachten echter nog wel 
negatieve effecten in de jaren 2021 en verder. Op het Distripark zien we vooralsnog geen 
negatieve effecten van covid-19. Om de economie en arbeidsmarkt in de regio vitaler en stabieler 
te maken zetten we in op de banen en business van de toekomst, waarbij we bouwen aan sterke 
clusters van bedrijven een aan innovatie. We helpen en faciliteren ondernemers ook bij het 
opleiden en toeleiden van personeel.

Rond banen hebben we een brede ambitie. Het is verleidelijk vooral te kijken naar Distripark, maar 
de ontwikkelingen zijn breder rond banen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Denk aan het Leerpark 
(inclusief zorg), Amstelwijck, Westelijke Dordtse Oever (WDO), Wijkwinkelcentra, de Spoorzone en 
Binnenstad, maar ook aan de autonome groei onder andere als gevolg van 
woningbouwontwikkeling en projecten rond 'juiste bedrijf op de juiste plaats'. De ambitie rond de 
4.000 banen is gebaseerd op banenontwikkelingen waarbij we als gemeente (intensief) zijn 
betrokken via bijvoorbeeld gronduitgifte, acquisitie en/of bedrijfsbegeleiding. We zetten in op 
plekken die we goed kunnen benutten, maar dat kan ook betekenen dat op andere plekken 
uitdunning of transformatie plaatsvindt. Het gaat bij de 4.000-ambitie dus niet om het cumulatieve 
cijfer van de banenontwikkeling, welke we in deze brief daarnaast ook in beeld brengen. 

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT



Zaaknummer InProces BBV: 2021-0007951

In de jaren 2018 en 2019 heeft de gemeente ondersteund bij het realiseren van in totaal 1672 
banen. Daar bent u vorig jaar over geïnformeerd. In 2020 heeft de gemeente ondersteuning 
geboden bij nog eens 833 banen. Sinds de start van de collegeperiode gaat het daarmee om 2505 
banen, waarmee we in de pas lopen met de aan het begin van deze periode geformuleerde 
ambitie. 

De 833 banen in 2020 bevinden zich bij 18 bedrijven in Dordrecht. Ontwikkelingen op de 
Westelijke Dordtse Oever leveren met de vestiging van Crocs (250 banen op Distripark) en Boumo 
Projectontwikkeling (48 banen op Dordtse Kil3) een belangrijke bijdrage. 

De logistieke bedrijven op het Distripark vragen een diversiteit aan medewerkers, zowel 
uitvoerende krachten als hoger opgeleiden op het gebied van bijvoorbeeld automatisering en ICT. 
In de begrotingsraad van november 2020 is door de fractie Beter voor Dordt gevraagd hoeveel 
banen op het Distripark terecht komen bij mensen uit Dordrecht en/of de Drechtsteden. Uit de 
praktijk blijkt dat hier altijd een opbouw in zit. Op het Distripark heeft één van de bedrijven 250 
medewerkers in dienst, waarvan er circa 100 mensen mee komen van een andere vestiging. De 
andere vacatures worden, onder andere via Baanbrekend, ingevuld vanuit met name Dordrecht en 
de Drechtsteden. In verloop van tijd, door wisseling van personeel komen de banen hier in 
Dordrecht op de markt  met een nauwe verbinding naar onze partners op de arbeidsmarktregio.    

De ontwikkelingen in de Binnenstad en Historische Schil zorgden vorig jaar nog voor een belangrijk 
deel van de banen. Het ging toen, naast enkele grote ontwikkelingen, vooral om veel kleine horeca 
en detailhandel. Die ontwikkeling zien we het afgelopen jaar logischerwijs een stuk minder. 

Het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente neemt de afgelopen jaren toe. De toename wordt 
voor een groot deel veroorzaakt door startende zzp'ers (85%). Zij zijn vooral actief in de zakelijke 
en financiële dienstverlening, in de ICT en in de bouwsector. Binnen Dordrecht zetten wij in op 
zzp'ers met groeipotentie en op het MKB. Op 1 januari 2020 waren er in totaal 9.637 bedrijven 
gevestigd in Dordrecht, 658 meer dan een jaar eerder. De groei van het aantal bedrijfsvestigingen, 
grotendeels ZZP'ers, in Dordrecht in 2019 (+7,3 %) is daarmee sterker dan gemiddeld in de 
Drechtsteden. 

Als we vooruit blikken is de verwachting dat de ambitie van 4.000 nieuwe banen via gronduitgifte 
en andere actieve betrokkenheid van de gemeente in deze collegeperiode nog steeds haalbaar is. 
We ontwikkelen actief verder op het Distripark, het Leerpark en Businesspark Amstelwijck. Banen 
bevinden zich dan in de sectoren logistiek & groothandel, zakelijke dienstverlening en onderwijs. 
Naast deze actieve betrokkenheid is het afwachten wat het effect  is van de autonome groei in alle 
sectoren.

Op de totale ontwikkeling van het aantal banen in Dordrecht is de achterliggende jaren een 
positieve trend zichtbaar. Doordat deze cijfers pas later bekend worden kunnen we alleen de trend 
tot 01-01-2020 laten zien. Daaruit blijkt een groei aan banen binnen Dordrecht van +817 in 2016, 
+581 in 2017, +2.216 in 2018 en een toename van 1.195 banen in 2019. Ook op dit punt een 
mooi resultaat.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Wij informeren uw raad opnieuw als er in de loop van het jaar of begin 2022 nieuwe relevante 
cijfers beschikbaar zijn. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
2019_GDD_B&W_00061 - Opgave Ondernemende Stad - Startnotitie;


