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1. Concept Eindmonitor Programma 
Economie 2015-2018

2. Concept Rapport Monitor Economie 
door de gemeente Utrecht

3. Concept Stoplichtenmodel 
Programma Economie 2015-2018

Advies te nemen besluit
1. Vaststellen van de Eindmonitor Programma Economie 2015-2018.
2. De Eindmonitor Programma Economie 2015-2018 ter kennisname aan de raad aanbieden.
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TOELICHTING

Inleiding

Collegewerkprogramma 2018 - 2022: “Stichtse Vecht blijft een aantrekkelijke gemeente om in te 
werken, winkelen en wandelen. We kiezen vooreen integrale aanpak voorde thema’s Economie, 
Toerisme en Recreatie. Dit moet leiden tot een beter ondernemersklimaat; een klimaat dat 
ondernemers aantrekt en behoudt binnen onze gemeentegrenzen [...] Afhankelijk van de uitkomsten 
van het Rekenkameronderzoek gaan wij een (aangepast) vervolg geven aan het Programma 
Economie.” {b\z. 17)

Voor u ligt de eindmonitor 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 venwezenlijking 
van dit doel. Het programma liep van 2015 tot en met 2018. De eerste vier 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. De vierde monitor is als totaalmonitor van de vorige coalitieperiode 
vastgesteld door het college en ter kennisname naar de raad gegaan.

Deze eindmonitor monitort op een hoger abstractie niveau dan de eerdere monitors. Dit betekent dat 
deze monitor laat zien welke economische resultaten er zijn met betrekking tot de doelen van het 
programma economie in de periode 2015 - 2018. Daarnaast wordt er gemonitord op de activiteiten 
uit het uitvoeringsprogramma, waarbij de eerdere monitors aangevuld zijn tot de laatste stand per 
december 2018.

Het Programma Economie 2015 - 2018 is afgerond, maar meerdere activiteiten uit het programma 
lopen door in 2019 of krijgen blijvend aandacht in de komende jaren. Een aantal thema’s worden al 
benoemd in het collegewerkprogramma 2018 - 2022, zoals een aantrekkelijk ondernemersklimaat en 
aanpak van kansrijke bedrijventerreinen.

Argumenten
Dit collegevoorstel draagt bij aan het collegewerkprogramma, omdat de eindmonitor Programma 
Economie 2015 - 2018 als onderlegger gebruikt kan worden voor een eventueel nieuw economisch 
programma in de coalitieperiode 2018 - 2022. Dit wordt in het collegewerkprogramma genoemd 
onder het doel 'we gaan vooreen aantrekkelijk ondernemersklimaat’. De eindmonitor laat op basis 
van economische indicatoren zien welke resultaten er de afgelopen vier jaar behaald zijn en welke 
onderwerpen nog aandacht behoeven in de komende jaren.

Kanttekeningen
De eindmonitor laat economische ontwikkelingen zien in de periode 2015 - 2018. Hiermee wordt 
duidelijk welke resultaten er bereikt zijn in de periode van programma bereikt zijn. Een kanttekening 
is dat het niet te achterhalen is of de activiteiten uit het programma Economie ook direct invloed 
hebben (gehad) op de economische ontwikkeling. Deels kan verbetering ook verklaard worden door 
een algehele verbetering van de economie in Nederland. Wel kan gesteld worden dat er veel 
activiteiten zijn uitgevoerd gedurende de periode van het programma en dat deze activiteiten aan de 
hand van de doelen gestart zijn.
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Uitvoering 
Niet van toepassing

Communicatie en Participatie
Met de Stuurgroep “Samen aan Zet" is de inhoud van de eindmonitor besproken. De eindmonitor 
wordt bekend gemaakt bij de raad via een RIB en gedeeld met de Ondernemers Vereniging Stichtse 
Vecht en het ZZP-platform.

Raadsinformatiebrief

College stelt de eindmonitor 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 
verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers, het realiseren van snel internet 
en een Bedrijven Investeringszone. Het programma loopt van 2015 tot en met 2018. Inmiddels is het 
programma Economie afgerond. De eindmonitor Programma Economie 2015 - 2018 geeft aan of de 
doelen van het Programma Economie behaald zijn. Daarnaast wordt er gemonitord op de activiteiten 
uit het uitvoeringsprogramma, waarbij de eerdere monitors aangevuld zijn tot de laatste stand per 
december 2018. De eindmonitor Programma Economie 2015 - 2018 is te vinden via de volgende 
link.

Financiële paragraaf
Het vaststellen van de eindmonitor Programma Economie 2015-2018 heeft geen financiële 
consequenties voor de gemeentebegroting.

Juridische paragraaf 
N.v.t.

Risicoparagraaf
N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten
Activiteiten vanuit duurzaamheid maken onderdeel uit van het programma.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten aan dit voorstel.
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