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datum 9 maart 2023 
portefeuillehouder Jacques Rozendaal 
contactpersoon Ingrid Baggen 
  
fractie(s) Progressief Woerden 
onderwerp Raadsvoorstel (Z/22/051669 / D/23/090247) 
 

 
Raadsvoorstel: 
 
Vraag 
Hoe is in dit RV “iedereen doet mee” verwerkt? (Conform begrotingsafspraak - inspanning 
1.1.5.1) NB: de vraag gaat dus met name over het raadsvoorstel en niet over het actieplan 
op zich - want daar is dit wel in terug te zien) 
Antwoord 
In het Raadsvoorstel is het niet apart opgenomen, maar wel als onderdeel van  paragraaf 1.2 
Brede welvaartsontwikkeling: 
“Digitalisering, ambities op duurzaamheid, de transitie naar een circulaire economie en de 
ambitie om te komen tot een gezonde en inclusieve samenleving zorgen voor een drastische 
verandering van de structuur van onze economie.” 

 
Vraag 
Heeft de werkgroep ‘Iedereen doet mee’ een rol gespeeld? 
Antwoord 
Inhoudelijk is het gedachtegoed van een inclusieve samenleving opgenomen. Het vormt een 
vanzelfsprekend onderdeel van de vernieuwde visie van het Economisch Actieplan met 
uitgangspunt ‘brede welvaartsontwikkeling’. 
 
Vraag 
Is er contact geweest over het EAP met de initiatiefnemers van het Inclusief 
Ondernemerscafe?  
Antwoord 
Het College heeft in de persoon van Jacques Rozendaal contact met het Inclusief 
Ondernemerscafé.   
 
Vraag 
Is de reactie van Ondernemend Woerden, die is verwerkt, ook afzonderlijk in te zien? 
Antwoord 
Ja, zie bijgaand.  
 
Vraag 
De gemeente is zelf ook een grote werkgever. Heeft de gemeente, als werkgever, ook 
geparticipeerd in het proces?  
Antwoord 
De gemeente heeft niet specifiek geparticipeerd in de rol van werkgever. 
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Vraag 
Is er overigens een onderscheid tussen ‘ondernemers’ en ‘werkgevers’? Zijn bijvoorbeeld 
zorgaanbieders ook in beeld als ondernemers en doen zij mee aan dit actieplan? 
Antwoord 
In het Economisch Actieplan maken we geen onderscheid tussen ondernemers en 
werkgevers. De zorgaanbieders zijn in beeld en vormen onderdeel in de thema’s van dit 
actieplan.  
 
Vraag 
Er is samengewerkt met Ondernemend Woerden en andere partners (en regio en provincie). 
Hoe en met wie was dat als het gaat om regio en provincie? Hoort daar ook de Utrechtse 
Werktafel bij? En Utrecht Zorg? 
Antwoord 
Samenwerkingspartners in de regio zijn o.a.: U10 Bestuurstafel Economische Positionering, 
EBU-ROM, Utrecht Talent Alliantie (UTA), Fermwerk, ‘Groene Hart Werkt!’, 
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en provincie Utrecht.  
De Utrechtse Werktafel en Utrecht Zorg zijn niet afzonderlijk benaderd, maar vormen 
onderdeel van de regionale samenwerking. 
 
Vraag 
Algemeen: er wordt veel verwezen naar andere beleidsstukken en ontwikkelingen. Hoe 
wordt de samenhang hierin aangebracht? Zijn er dwarsverbindingen tussen de verschillende 
beleidsafdelingen? Is er een visie om hier meer samenhang, integraliteit in aan te brengen? 
Antwoord 
Het Economisch Actieplan is een sectoraal plan, maar de visie brede welvaartsontwikkeling 
geeft een samenwerking, samenhang en integrale werkwijze met de diverse 
beleidsafdelingen.  Het Collegewerkprogramma geeft die integraliteit ook weer op de 
thema’s Werklocaties, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Infra/bereikbaarheid. 
Naast het Economisch Actieplan kent de gemeente aanvullende sectorale visies zoals de 
Woonvisie, Verkeersvisie en er komt nog een Plattelandsagenda en Recreatie agenda.  
 
Vraag 
Blz 3 schuifruimte en herstructurering. Hoe zit het met de toewijzing van plekken voor 
bedrijven? Is er nu voorrang voor Woerdense bedrijven? Is er op dit moment al voorrang, of 
de mogelijkheid hiertoe, voor bedrijven met bepaald type beleid zoals duurzaam, 
milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord, plek voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt, inclusie, etc? 
Antwoord 
Voor de schuifruimte wordt op dit moment gewerkt aan een uitgifteprotocol. Door middel 
van het uitgifteprotocol willen we de doelstelling, zoals opgenomen in het 
herstructureringsprogramma 2018-2030 en haalbaarheidsonderzoek schuifruimte (2020), 
vormgeven. Het uitgifteprotocol zal na de zomer 2023 voor vaststelling naar de 
gemeenteraad gaan. De gemeente geeft input aan circulariteit en duurzaamheid door 
middel van het bestemmingsplan, inrichtingsplan en het beeldkwaliteitsplan. 
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Vraag 
Blz. 15 Duurzaamheid. Wat is bekend over bedrijven die groene energie opwekken, over de 
energielabels die gebouwen hebben? Wat is bekend over de beinvloedingsmogelijkheden 
die een gemeente heeft om dit te versnellen?  
Specifiek: kan de gemeente invloed hebben op bedrijven op de markt? Bijvoorbeeld 
voorrang voor bilologische producten? 
Antwoord 
Gegevens over energieproductie door bedrijven zijn per gebied bekend via de netbeheerders 
en totalen worden gepubliceerd in de jaarlijkse CO2-monitoring rapportage. Energielabels 
van panden zijn bekend en openbaar beschikbaar, als bedrijven hun label hebben laten 
opstellen en registreren. 
De gemeente kan bedrijven stimuleren en helpen. Hierover zijn we in gesprek met de 
ondernemersverenigingen. Als investeringen in energiebesparing of productie binnen 5 jaar 
zijn terug te verdienen, zijn die ook wettelijk afdwingbaar. Hier controleert de 
omgevingsdienst op. 
Specifiek: kan de gemeente invloed hebben op bedrijven op de markt? Bijvoorbeeld 
voorrang biologische producten? In beperkte mate, ‘gemeentelijke bemoeienis’ verhoudt 
zich slecht tot de wettelijke bepaling van vrije vestiging. Zie bijvoorbeeld ‘het Didam-arrest’.   
 
Vraag 
Blz 15 Fietsen en parkeerbeleid. Hoe kan flankerend beleid, cq parkeerbeleid invloed hebben 
op dat mensen vaker de fiets pakken? 
Antwoord 
Het aanleggen/verbeteren van fietspaden en fiets parkeren maakt het gebruik van de fiets 
aantrekkelijker. Flankerend beleid is erop gericht het gebruik van de auto minder 
aantrekkelijk te maken, specifiek voor het maken van korte ritten waarvoor de fiets een 
prima alternatief is. 
 
Vraag 
Blz 19 - winkelcentrum Molenvliet gaan we vergroenen? Hoe dan? Gezien het feit dat de 
panden geen eigendom zijn van de gemeente? 
Antwoord 
Het vergroenen vormt onderdeel van het actieplan voor de openbare ruimte rond het 
Orakelplein.  
 
 
--  
Vriendelijke groet 
 
Coby Franken 
 
06-53608273 
 
 
 


