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Plan van aanpak voor het opstellen van het Economisch Actieplan 2019-2022 

Inleiding: 

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw Economisch Actieplan (hierna: EAP) 
voor de periode tot en met 2018 (15R.00361). Dit betrof een programma met daarin doelstellingen en acties 
voor het versterken van de economische positie van Woerden in de komende jaren. Per april 2016 zijn alle 
ondernemersverengingen in de gemeente Woerden verenigd in het Platform Ondernemersverenigingen 
Woerden (hierna: POVW). Het POVW treedt op als spreekbuis voor het Woerdense ondernemerswezen. 

De samenwerking tussen gemeente en POVW heeft als doel om de economische agenda samen actueel te 
houden en prioritering aan acties te geven. Deze samenwerking is van groot belang voor de gemeente. 
Ondernemers vormen het economische hart van de gemeente en zijn zelf het best in staat aan te geven 
welke knelpunten zij ervaren om dit hart te laten kloppen. De afgelopen jaren heeft dit geleid tot een 
verbetering van het ondernemersklimaat en in de onderlinge relatie met de ondernemers. 

Daarnaast volgen economische ontwikkelingen zich steeds sneller op en zijn publieke en private belangen 
vaker met elkaar verstrengeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opkomst van de aan het internet 
gerelateerde deeleconomie. Inherent hieraan overschrijden mogelijke oplossingsrichtingen ook de 
standaard politiek-bestuurlijke cyclussen. Dit vereist veel van zowel de gemeente als ondernemers, 
aangezien belangen niet altijd synchroon lopen. Desalniettemin zet het college - gezien de bewezen 
meerwaarde - bij het nieuwe EAP 2019-2022 in op een intensivering van de samenwerking met en tussen 
ondernemers. Hieronder schetst het college het plan van aanpak voor het opstellen van het nieuwe EAP en 
de samenwerking daarvoor met de ondernemers. 

Kernboodschap: 

Plan van aanpak 

Het coalitieakkoord 2018-2022 en de ondernemersvisie Woerden 2030 (17.013785) vormen belangrijke 
bouwstenen voor het nieuwe EAP. Het coalitieakkoord geeft aan waar het college op economisch gebied 
naartoe wil. De ondernemersvisie maakt de toekomstvisie van de ondernemersverenigingen inzichtelijk. 
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Daarnaast zal bij het opstellen van het nieuwe EAP rekening worden gehouden met aanpalende 
beleidsstukken om een integrale benadering van economische uitdagingen te borgen. Voorbeelden van 
dergelijke beleidsstukken zijn de Ontwikkelingsvisie Middelland, de lange termijn actieplannen op het 
gebied van duurzaamheid, het Beleidskader Binnenstad Woerden, het Horecabeleid en de Verkeersvisie. 

Samenwerking POVWen gemeente 
Samenwerking met het POVW zal plaatsvinden via overleggen. Een afvaardiging van het POVW en het 
ambtelijk apparaat zullen enkele malen bij elkaar komen om gezamenlijk concrete doelstellingen, 
prioriteiten en acties op economisch gebied voor de periode tot en met 2022 benoemen. In het EAP zal, 
waar nodig, onderscheid worden gemaakt tussen gemeentelijke doelstellingen en acties en door de 
ondernemersverenigingen geprioriteerde doelstellingen en acties. Op deze manier wordt, in het geval van 
uiteenlopende belangen, inzichtelijk gemaakt op welke wijze gemeente en ondernemersverenigingen 
hiermee omgaan. Het streven is echter om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken en gedeelde 
doelstellingen en acties te formuleren. De gemeente is verantwoordelijk voor de vertaling van benoemde 
doelstellingen en acties in een concreet actieprogramma. 

Ondernemerswezen in brede zin betrekken 
Aangezien het POVW niet alle Woerdense ondernemers vertegenwoordigd wordt naast de afstemming met 
het POVW tevens een bijeenkomst voor het volledige Woerdense ondernemerswezen georganiseerd. Deze 
bijeenkomst biedt Woerdense ondernemers zonder lidmaatschap van een ondernemersvereniging de kans 
om zijn of haar wensen voor het gemeentelijk economisch beleid over het voetlicht te brengen. Tenslotte zal 
contact worden gezocht met de lokale vertegenwoordiging van de Land- en Tuinbouw Organisatie 
Nederland (LTO). Samen met het LTO zal worden besproken op welke manier de gemeente kan bijdragen 
aan de economische toekomstbestendigheid van het buitengebied. 

Doorkijk richting 2030 
Naast doelstellingen en acties voor de huidige collegeperiode zal in het EAP tevens een visie worden 
gegeven op (lokale) economische ontwikkelingen en uitdagingen tot aan 2030. Op deze manier zoekt de 
gemeente aansluiting met de tijdspanne opgenomen in de ondernemersvisie Woerden. Daarnaast is deze 
doorkijk richting 2030 noodzakelijk omdat een aantal vraagstukken een langere doorlooptijd dan één 
collegeperiode kent. Een goed voorbeeld hiervan is de herstructureringsopgave op de bedrijventerreinen. 

Onderwerpen die in het EAP aan bod zullen komen zijn onder andere duurzaamheid (met name gericht op 
het thema energie), toekomstbestendigheid van het buitengebied, de lokale arbeidsmarkten de 
gemeentelijke dienstverlening. Uiteraard betreft het hier geen uitputtende opsomming, omdat de inhoud 
gezamenlijk met het ondernemerswezen zal worden vormgegeven. 

Rol college en gemeenteraad 
Het EAP wordt een gezamenlijk opgesteld product. De inbreng vanuit het ondernemerswezen, waarbij het 
POVW als eerste gesprekspartner fungeert, is essentieel om tot een breed gedragen plan te komen. Het 
college en de gemeenteraad zullen deze inbreng op waarde schatten. Dit neemt niet weg dat het EAP 
leidend wordt voor de economische koers van de gemeente en de inzet van gemeentelijke budgetten. Het 
college en de gemeenteraad zijn daarom eindverantwoordelijk en zullen hun goedkeuring op het 
eindproduct moeten geven. Via het college zal het EAP aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Tijdslijn 
In de komende periode worden de overleggen met vertegenwoordigers van de gemeente en het POVW 
opgestart. Gelijktijdig worden de gesprekken met het LTO gevoerd en worden de voorbereidingen voor een 
bijeenkomst voor het ondernemerswezen in brede zin getroffen. Op basis van de input vanuit de LTO en de 
bijeenkomst met het ondernemerswezen zal de gemeente in samenspraak met het POVW werken aan een 
inventarisatie van doelstellingen en te prioriteren acties. Zoals reeds aangegeven komen deze deels voort 
uit bestaande documenten, zoals de ondernemersvisie en het coalitieakkoord. De gemeente zal het 
voortouw nemen voor wat betreft de tekstuele uitwerking van het EAP. 

In het eerste kwartaal 2019 zal het college het EAP ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen. 
Het streven is om uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal 2019 een door alle partijen gedragen plan 
te hebben. Het plan dient vervolgens als richtsnoer voor de begroting van 2020 op het gebied van 
Economische Zaken. 
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Financiën: 

n.v.t. 

Vervolg: 

In het derde en vierde kwartaal van 2018 zal de gemeente in samenspraak met het POVW een nieuw EAP 
opstellen. In het eerste kwartaal van 2019 zal het college het EAP aan de gemeenteraad voorleggen. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

De burge 

V oer 
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