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Advies te nemen besluit
1. Vaststellen van de 4e Monitor Programma Economie 2015-2018.
2. De 4e Monitor Programma Economie 2015-2018 ter kennisname aan de raad aanbieden.
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TOELICHTING
Inleiding
Voor u ligt de vierde monitor van het Programma Economie 2015 - 2018. Het meerjarige Programma
Economie is in September 2015 van start gegaan nadat het college economie, recreatie en toerisme
als speerpunt heeft benoemd. Het Programma Economie is een programma voor Stichtse Vecht om
de economische positie van Stichtse Vecht in de regio Utrecht te versterken. Het is een
uitvoeringsgericht programma, met een scala aan activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking
van dit doel. Het programma loopt van 2015 tot en met 2018. De eerste drie monitors van het
programma zijn voorgelegd aan de stuurgroep “Samen aan Zet" waarin de koepels van
ondernemersverenigingen en de gemeente zitting hebben. De tweede monitor is ter kennisname aan
het college voorgelegd. Inmiddels is het laatste jaar ingegaan en zijn we bij de 4e monitor van het
programma aangekomen. De Stuurgroep “Samen aan Zet” is akkoord gegaan met de 4® monitor
Programma Economie 2015-2018. Deze 4e monitor laat het totaalbeeld zien van de eerdere monitors
aangevuld tot de laatste stand per februari 2018. Het programma loop nog door in 2018.
Argumenten
De 4® monitor laat zien welke resultaten behaald zijn, welke projecten tegen een knelpunt aan lopen
en welke projecten nog in uitvoering zijn of stop zijn gezet.
Kanttekeningen
Het Programma richt zich op uitvoering in de jaren 2015-2018. Er zijn activiteiten waarvan de eerste
resultaten al in 2015 zichtbaar waren en langer lopende activiteiten. Het betreft een dynamisch
programma dat afhankelijk van ontwikkelingen bijgesteld is. Daarnaast zijn er ook mijipalen behaald
in samenwerking met andere domeinen, zoals verkeer of ruimtelijk gebied.
Gemeente Stichtse Vecht heeft ten behoeve van de lokale economie vooral een faciliterende rol.
Daarom zijn lokale en regionale ondernemers nauw betrokken geweest bij de uitvoering en de
resultaten van het programma.
Voor bepaalde projecten is er een langere doorlooptijd nodig voordat het project kan worden
afgerond. Daarnaast zijn er ook doorlopende processen.
Uitvoering
De 4® monitor betreft een afrondende totaalmonitor. Deze monitor kan input leveren voor een nieuw
economisch plan in de komende collegeperiode.
Communicatie en Participate
Met de Stuurgroep “Samen aan Zet” is de inhoud van de 4® monitor besproken. Daarnaast is er een
info-graphic gemaakt die de inhoud van de 4® monitor beeldend op hoofdlijnen samenvat. Deze infographic (zie bijiage) kan gebruikt worden in de communicatie naar externen.
De 4® monitor wordt bekend gemaakt bij de raad en lokale ondernemers. Dit gebeurt via diverse
(eigen) media, zoals de RIB en de nieuwsbrief, en de media van lokale ondernemersverenigingen.
Raadsinformatiebrief
College stelt de 4® monitor Programma Economie 2015 - 2018 vast
Het meerjarige Programma Economie is in September 2015 van start gegaan nadat het college
economie, recreatie en toerisme als speerpunt heeft benoemd. Het Programma Economie is een
programma voor Stichtse Vecht om de economische positie van Stichtse Vecht in de regio Utrecht te
versterken. Het is een uitvoeringsgericht programma, met een scala aan activiteiten zoals het
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verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers, en het realiseren van snel
internet en een Bedrijven Investeringszone. Het programme loopt van 2015 tot en met 2018.
Inmiddels is het laatste jaar ingegaan en zijn we bij de 4e monitor van het programme aangekomen.
Deze 4e monitor laat het totaalbeeld zien van de eerdere monitors aangevuld tot de laatste stand per
februari 2018. Het programme loop nog door in 2018.
Met de totstandkoming en uitvoering van het programme heeft de samenwerking tussen gemeente
en onder meer de Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht (OVSV) en het ZZP- platform een stevige
en constructieve impuls gekregen. Vanuit deze partijen is er een stuurgroep “Samen aan Zet”
geformeerd, die regelmatig bijeenkomt om de voortgang van het programme te bespreken en daarop
te sturen. De talrijke bijeenkomsten met ondernemers en gemeente die sinds de start georganiseerd
zijn gaven, naast het specifieke doel van de bijeenkomst, de gelegenheid om te netwerken, elkaar
beter te leren kennen en informatie uit te wisselen. De samenwerking en het vertrouwen zijn
toegenomen, verbindingen zijn gelegd. Gesteld kan worden dat de verhoudingen meer dan
genormaliseerd zijn. Misschien is dit wel een van de belangrijkste resultaten van het Programme
Economie.
Samen met de stuurgroep zijn de mijipalen van het programme Economie bepaald en vastgelegd in
de 4® monitor Programme Economie. Belangrijke resultaten en een ‘blik op de toekomst’ zijn
gevangen in een info-graphic, klik op deze link om hem te bekijken. De 4® monitor Programme
Economie 2015 - 2018 is te vinden via de volgende link.
Financiele paragraaf
De 4® monitor Programme Economie 2015-2018 heeft geen financiele consequenties voor de
gemeentebegroting.
Juridische paragraaf
N.v.t.
Risicoparagraaf
N.v.t.
Duurzaamheidsaspecten
Vanuit de portefeuille duurzaamheid zijn activiteiten in het programme opgenomen die bijdragen aan
de economische ontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld om de verduurzaming van woningen waarbij
installatiebedrijven worden betrokken en de oprichting van een lokaal duurzaam energiebedrijf.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten aan dit voorstel.
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