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Samenvatting 
 
Voor u ligt 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 geagendeerd voor de 
commissie fysiek domein van 6 februari 2019. 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 historische dorpen 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 nemen. 
 
 
 

P-stuk 
Peilen 
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Doel commissievergadering 
 
De mening van de raad peilen over de doelen van het Programma Economie 2020 – 2023.  
 
Het Programma Economie is een uitvoeringsprogramma en daarom gemandateerd aan het college. 
Echter, gezien de grote belangstelling van de raad voor het thema economie is door wethouder 
Maarten van Dijk aangeboden om de doelen van het Programma Economie te peilen bij de raad.  
 
Van de raadsleden wordt gevraagd 
 

- Bent u voorstander van de drie doelen uit het Programma Economie 2020 – 2023? 
- Bent u voorstander van het voorgenomen besluit van het college om het Programma 

Economie 2020 – 2023 vast te stellen? 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Concept Programma Economie 2020 – 2023 
Bijlage 2: Monitoring Programma Economie 2020 – 2023 
Bijlage 3: Collegevoorstel Programma Economie 2020 - 2023 
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