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Gevraagd besluit 
De raad besluit: 

1. Het Economisch Actieplan 2022-2026 vast te stellen 

Publieks-

samenvatting 

Het Economisch Actieplan 2022-2026 geeft invulling aan het huidig Bestuursakkoord 2022-

2026 en het collegewerkprogramma waarin staat opgenomen: "Samen met Ondernemend 

Woerden vernieuwen we de economische visie, met uitgangspunt brede 

welvaartsontwikkeling, en het Economisch Actieplan". Voor de aanpak en procesplanning 

heeft het college een startnotitie opgesteld en gedeeld met de raad middels een 

raadsinformatiebrief (D/22/074559). Het belangrijkste gevolg van het doorpakken van de 

gemeentelijke rol ter versterking van de lokale economie middels het Economisch Actieplan, is 

een verdiepende samenwerking (overheid - ondernemers - samenleving) voor brede 

welvaartontwikkeling, om flexibel te kunnen inspelen op de economische vraagstukken in een 

snel veranderende samenleving. Alsook een gezamenlijke focus op het blijvend en 

toekomstbestendig beschikken over vitale werklocaties en een vitale arbeidsmarkt, met een 

doorkijk tot 2030 en 2040. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 1 maart 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 6 maart 

Behandelvoorstel Politieke Avond 9 maart, raadsvergadering 30 maart 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

4 oktober 2022 Raadsinformatiebrief Startnotitie economische visie en economisch actieplan 2022-2026 

Het college wil het Economisch Actieplan 2019-2022 vernieuwen, 

daarvoor is een startnotitie opgesteld.  

17 november 

2022 

Collegewerkprogramma Collegewerkprogramma Woerden 

Uitwerking van alle doelen uit het bestuursakkoord. 

Juli 2022 Bestuursakkoord Hierin hebben de coalitiefracties onder andere opgenomen dat de 

economische visie moet worden vernieuwd.  

Juni 2021 Ondernemersvisie 

Woerden 2030 - Update 

Ondernemersvisie 2030 inclusief update 

Ondernemend Woerden heeft samen met de gemeente een overzicht 

gemaakt van onderwerpen die ontwikkeld moeten worden. 

12 september Economisch Actieplan Economisch actieplan 2019-2022 

mailto:baggen.i@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D220074559-Raadsinformatiebrief-Startnotitie-Economische-visie-en-Economisch-Actieplan-2022-2026.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Vergaderstukken/Bijlage-2-Collegewerkprogramma-Woerden-DEF.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Overige-ingekomen-stukken/Bestuursakkoord-Woerden-2022-2026.pdf
https://okwwoerden.nl/wp-content/uploads/2021/12/Ondernemend-Woerden-Ondernemersvisie-2030.pdf
https://okwwoerden.nl/wp-content/uploads/2021/12/Ondernemend-Woerden-Ondernemersvisie-2030.pdf
https://okwwoerden.nl/wp-content/uploads/2021/12/Update-Ondernemersvisie-Woerden-2030-juli-2021-_4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/12-september/20:00/raadsvoorstel-19r-00591-economisch-actieplan-2019-2022-2.pdf
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2019 2019-2022 Economisch actieplan met bijbehorende financiering. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet Artikel 108, in samenhang gelezen met artikel 147 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/12-september/20:00/raadsvoorstel-19r-00591-economisch-actieplan-2019-2022-2.pdf

