
Monitoring Programma Economie 2020 - 2023 
Het Programma Economie is een dynamisch programma. Het is belangrijk regelmatig stil te staan bij 
de voortgang van het programma als het programma gereed is. Wat is er al bereikt, welke activiteiten 
zijn in een vervolgfase nodig en wat zijn nieuwe ontwikkelingen? De aard van de activiteiten van het 
programma is zeer divers en dat vraagt om keuzes in de monitoring. Dit programma wordt gemonitord 
per doel aan de hand van verschillende indicatoren. Deze indicatoren zijn zowel kwantitatief als 
kwalitatief. De meeste kwantitatieve indicatoren zijn “live” te volgen via www.waarstaatjegemeente.nl. 
Hieronder staan de indicatoren per doel beschreven. Dit is niet een vaststaande lijst, er kunnen nog 
indicatoren aan toegevoegd worden. 
 

Indicatoren per doel  Uitkomst 
Krachtig ondernemersklimaat 
Hogere ondernemerstevredenheid 
Hieronder valt onder andere: dienstverlening gemeente en ondernemersklimaat 

Kwantitatief 

Betere toekomstbestendigheid van economische gebieden 
Economische gebieden zijn begonnen met revitalisering Kwalitatief 
Meer duurzame initiatieven in het bedrijfsleven Kwalitatief 
Versterken positionering Stichtse Vecht in regionale samenwerkingsverbanden Kwalitatief 
Behouden van aantal bedrijfsvestigingen Kwantitatief 
Verhogen aantal werkzame personen Kwantitatief 
Behouden en versterken van het vestigingsklimaat Kwantitatief 
Kantoorruimte en leegstand Kwantitatief 
Verhogen van de aantrekkingskracht van de historische dorpen en recreatieve gebieden 
Meer bestedingen in centrumgebieden Kwantitatief 
Meer banen in recreatie en toerisme Kwantitatief 

 
De voortgang van het Programma Economie 2020 – 2023 wordt als volgt gemonitord: 

- De portefeuillehouder zit ieder kwartaal aan tafel met de Stuurgroep Samen aan Zet, waarin 
de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en het ZZP-Platform Stichtse Vecht zitting in 
hebben. 

- Halfjaarlijks wordt de voortgang gerapporteerd d.m.v. een stoplichtenrapportage aan de 
portefeuillehouder.  

- Eens per jaar wordt het programma geactualiseerd en wordt hierover verslag gedaan aan het 
college in een voortgangsrapportage. In deze rapportage worden bovengenoemde indicatoren 
opgenomen.  

- De raad wordt één keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van het programma en de 
financiële keuzes middels de voortgangsrapportage. 
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