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Besluit college
Conform advies met redactionele aanpassing in het conceptprogramma 
Economie. Tekstmandaat wethouder Van Dijk.__________________ __

Advies te nemen besluit
1. Het Programma Economie 2020 - 2023 in concept vaststellen.
2. De peilnota voorleggen aan de Commissie Fysiek Domein begin januari 2020.
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TOELICHTING

Inleiding
Voor u ligt in concept het Programma Economie 2020 - 2023. Dit programma is een vervolg op het 
Programma Economie 2015 - 2018. De Programma’s Economie geven uitvoering en slagkracht aan 
de Economische Visie Stichtse Vecht 2025. In het collegewerkprogramma 2018 - 2022 “Samen 
werken aan duurzame oplossingen” staat het volgende opgenomen: “Afhankelijk van de uitkomsten 
van het Rekenkameronderzoek gaan wij een (aangepast) vervolg geven aan het Programma 
Economie 2015 - 2018,”. Het Rekenkameronderzoek “een mozaïek van belangen” is gepresenteerd 
en op basis van de aanbevelingen is een vervolg Programma Economie opgesteld.

De aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek zijn:
1. Maak nu keuzes en stel opnieuw prioriteiten in het economisch beleid.
2. Verminder het aantal doelen.
3. Formuleer bij herijking en keuze voor nieuwe instrumenten helder waarom voor die 

instrumenten is gekozen. Organiseer een eigen meting van tevredenheid en wensen van 
lokale ondernemers.

4. Zorg voor samenhang tussen de verschillende onderdelen in de gemeente en blijf actief de 
samenwerking zoeken met andere, omliggende gemeenten en de provincie (EBU).

5. Blijf de dienstverlening aan ondernemers (en burgers) verder stroomlijnen. Doe aan beter 
verwachtingsmanagement.

6. Blijf de samenwerking met de ondernemers zoeken, zowel individueel als via lokale 
ondernemersverenigingen en leg contact met groepen ondernemers die buiten beeld zijn 
gebleven.

Het Programma Economie 2020 - 2023 bevat de economische doelen voor de komende paar jaar, 
waarbij per doel de activiteiten zichtbaar maken hoe hier naartoe wordt gewerkt. De doelen uit het 
Programma Economie 2020 - 2023 zijn:

1. Krachtig ondernemersklimaat
2. Betere toekomstbestendigheid van economische gebieden
3. Verhogen van de aantrekkingskracht van de kernen en recreatieve gebieden

Het programma is uitvoeringsgericht en dynamisch. Aangezien de economische situatie snel kan 
veranderen wordt jaarlijks bekeken welke activiteiten prioriteit hebben en of er nieuwe initiatieven 
worden toegevoegd. Dit gebeurt in afstemming met de Stuurgroep Samen aan Zet, waar de 
Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht en het ZZP-Platform Stichtse Vecht zitting in hebben.

Argumenten
1. Het Programma Economie 2020 - 2023 draagt bij aan het collegewerkprogramma. De 

doelen van het programma zijn ‘Krachtig ondernemersklimaat’, ‘Betere 
toekomstbestendigheid van economische gebieden’, en ‘Verhogen van de 
aantrekkingskracht van de kernen en recreatieve gebieden’. Met dit programma wordt 
daarmee uitvoering gegeven aan het collegewerkprogramma op o.a. de thema’s recreatie en 
toerisme, ondernemersklimaat en revitalisering bedrijventerreinen (Programma 5 
Samenleving).

2. In het collegewerkprogramma staat benoemd dat de gemeente actief de samenwerking in de 
regio zoekt om te werken aan onze ambities. Het Programma Economie staat dan ook niet 
op zichzelf. De ambities van het huidige college, de omgevingsvisie Stichtse Vecht en de 
regionale ontwikkelingen liggen aan de basis van dit programma. Het belang van de regio 
voor de lokale economie wordt steeds groter. Economische vraagstukken en 
maatschappelijke opgaven overstijgen de gemeentegrenzen en moeten in regionaal verband 
worden opgepakt. Daarom werken we vanuit het Programma Economie samen met onder 
andere de U10, Economie Board Utrecht, de Provincie Utrecht en Utrecht-West.
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3. Het belang van de regio wordt niet alleen beschreven, maar komt ook tot uiting in de 
activiteiten binnen het Programma Economie. Een van de activiteiten is meebeslissen over 
het Ruimtelijk Economisch Programma van de U10. Een andere activiteit is het opstellen van 
de toekomstvisie op bedrijventerreinen in Stichtse Vecht, waar ook het STEG onderzoek over 
werklocaties binnen de U10 een belangrijke bouwsteen is. Op die manier wordt er binnen het 
Programma Economie door meerdere activiteiten gewerkt aan de relatie tussen de regionale 
en de lokale economie en hoe we dit kunnen benutten.

4. Het Programma Economie is vernieuwd op basis van de adviezen van het rekenkamer 
onderzoek ‘Een mozaïek van belangen’. Er is onder andere focus aangebracht in de 
economische activiteiten van de gemeente. Het aantal doelen is verminderd, monitoring 
instrumenten zijn benoemd per doel, en de samenwerking in de regio heeft weer een 
belangrijk aandeel in het programma.

5. Met dit programma maakt Stichtse Vecht transparant waar het de komende paar jaar aan 
werkt m.b.t. economie. De oproep hierbij is om samen met de ondernemers en 
belanghebbenden aan de slag te gaan en een toegankelijke gemeente te zijn. Een belangrijk 
aspect is dan ook om te communiceren over het programma.

6. Het programma is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van lokale 
ondernemersverenigingen. Deze ondernemers hebben aangegeven welke activiteiten wat 
hun betreft prioriteit hebben en waar zij aansluitingen zien m.b.t. hun eigen werkzaamheden. 
De volgende vier activiteiten uit het programma werden benadrukt: stimuleren van de 
kwaliteit van centrumgebieden, regionale samenwerking, organisatie zichtbare activiteiten 
voor ondernemers en verbeteren dienstverlening aan ondernemers.

7. Het Programma Economie loopt tot 2023, zodat het nieuwe College de tijd heeft om keuzes 
te maken m.b.t. het programma te continueren, te prioriteren of nieuwe accenten te leggen.

8. Het peilen van het Programma Economie in de raad is toegezegd aan de raadsleden door de 
portefeuillehouder. Een kerngroep uit de raad is actief aan de slag met het thema economie. 
Zo zijn er twee informatieve commissies over het thema economie georganiseerd en worden 
er moties ingediend en technische vragen gesteld. Bepaalde onderdelen kunnen opgenomen 
worden in het Programma Economie. Op verzoek van de raad wordt er bijvoorbeeld gekeken 
naar de mogelijkheden van watergebonden bedrijvigheid in Stichtse Vecht.

Kanttekeningen
1. Stichtse Vecht heeft ten behoeve van de lokale economie vooral een faciliterende rol.

Daarom zijn lokale en regionale organisaties noodzakelijk bij de uitvoering van het 
programma. Het programma vraagt daarom niet alleen wat van de gemeente, maar ook van 
de ondernemers zelf.

2. Het Programma richt zich op uitvoering in de jaren 2020-2023. Er zijn activiteiten die nog 
doorlopen uit het Programma Economie 2015 - 2018. Van nieuwe activiteiten zullen 
sommige resultaten al in 2020 zichtbaar zijn, andere resultaten kunnen pas in 2023 of later 
tot uiting komen. Het betreft een dynamisch en flexibel programma dat afhankelijk van 
ontwikkelingen bijgesteld kan worden om kansen te pakken wanneer deze zich voordoen.

3. Het domein economie strekt zich uit over meerdere thema’s en betrokken instanties. Het 
Programma Economie 2015 - 2018 ging in op een breed pallet van thema’s, denk naast 
recreatie en toerisme ook aan mobiliteit en arbeidsmarkt. Het rekenkameronderzoek 'Een 
mozaïek van belangen’ adviseert om focus aan te brengen in het programma Economie. Om 
die reden maakt dit programma onderscheid tussen de drie doelen van het programma 
economie en de meerdere werkvelden die randvoorwaardelijk zijn voor de ambitie van dit 
programma. Randvoonwaardelijke werkvelden zijn o.a. mobiliteit, arbeidsmarkt en wonen. Bij 
deze thema’s zoekt de afdeling economie de verbinding met de betrokken werkvelden, om 
stevig aan tafel te zitten en de economische belangen te behartigen.

4. Monitoring van het programma gebeurt deels kwantitatief op basis van de doelen, deels 
kwalitatief op basis van de uitvoering van de activiteiten. Daarentegen is de effectiviteit van 
het Programma Economie moeilijk kwantitatief aan te tonen. Wanneer het gaat om de
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economie is het vrijwel onuitvoerbaar om de effectiviteit van beleid en specifieke activiteiten 
te meten op lokaal niveau. Dat wil niet zeggen dat ze niet effectief en stimulerend zijn. Het 
effect is alleen niet direct te meten.

5. Het rekenkameronderzoek adviseert om een eigen ondernemerspeiling op te zetten. Begin 
januari 2019 heeft het college hier een kanttekening bij geplaatst. Namelijk dat er onderzocht 
wordt of de toegevoegde waarde van het organiseren van een eigen meting van 
tevredenheid en wensen van lokale ondernemers opweegt tegen de te investeren tijd en 
middelen. Op dit moment is deze investering te groot, waarom weer gebruikt gemaakt wordt 
van de Ondernemerspeiling van VNG Realisatie. Deze peiling staat op dit moment uit.

Uitvoering
Met het vaststellen van het programma, na de peiling in de raad, wordt de uitvoering van de 
activiteiten beter zichtbaar en kracht bijgezet. De voortgang van het programma wordt gemonitord. 
Halfjaarlijks wordt de voortgang gerapporteerd aan de portefeuillehouder. Eens per jaar wordt het 
programma geactualiseerd en wordt hierover verslag gedaan aan het college. De raad wordt een 
keer per jaar geïnformeerd over de voorgang van het programma. Daarnaast zit de 
portefeuillehouder eens per kwartaal aan tafel met de Stuurgroep Samen aan Zet, waarin de 
Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en het ZZP-Platform Stichtse Vecht zitting in nemen.

Communicatieparagraaf
Het Programma Economie 2020 - 2023 wordt vormgegeven in de vorm van een brochure. In deze 
brochure is de inhoud van het programma tastbaar gemaakt doormiddel van infographics. Nadat het 
Programma Economie 2020 - 2023 is gepeild in de raad, wordt het programma (mogelijk aangepast) 
vastgesteld door het college. Hierop volgt een RIB en een persbericht. Dan wordt de brochure 
verspreid via diverse (eigen) media kanalen. Ook wordt de brochure verspreid onder lokale 
ondernemersverenigingen en bij bedrijfsbezoeken. Daarnaast wordt per activiteit specifiek bekeken 
welke communicatie noodzakelijk is om de activiteit te ondersteunen.

Raadsinformatiebrief
Volgt bij het definitief vaststellen van het Programma Economie, na de peiling in de raad.

Financiële paragraaf
Het Programma Economie is dynamisch en past zich aan bij nieuwe initiatieven of ontwikkelingen. 
Hiervoor beschikt het Programma Economie over een aanjaagbudget. Uit dit budget worden 
bijvoorbeeld onderzoeken, bijeenkomsten en een aantal activiteiten betaald. Blijkt een activiteit te 
groot of buiten de scope van het budget economie te vallen dan wordt hiervoor een dekkingsvoorstel 
gedaan.

Juridische paragraaf
Het programma heeft geen rechtstreekse doorwerking op beleid of andere juridische elementen.

Risicoparagraaf
De economische conjunctuur, de schommelingen in economische groei op korte termijn, is wezenlijk 
van invloed op het realiseren van de doelen van het programma. Indien de conjunctuur verandert zal 
ook de focus van het programma economie verschuiven.

Duurzaamheidsaspecten
Het thema duurzaamheid wordt steeds vaker als belangrijk benoemd door ondernemers. Om die 
reden zijn activiteiten vanuit duurzaamheid die de ondernemers raken onderdeel van het programma.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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