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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00870 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 22 september 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht en Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Economische zaken 

Contactpersoon : I. Baggen 

Tel.nr. : 8816 

E-mailadres : baggen.i@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Voortgang uitvoering Economisch Actieplan 2019-2022 

 

Kennisnemen van: 
 

Voortgang uitvoering Economisch Actieplan 2019-2022 en de impact van COVID-19 op economie en 
arbeidsmarkt. 
 

Inleiding: 
 
Uw raad heeft op 27 augustus 2019 het Economisch Actieplan 2019-2022 vastgesteld (19r.00591; 
19r.00598; 19.085987). Sindsdien wordt er in nauwe samenwerking met het Platform 
Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) uitvoering gegeven aan het Economisch actieplan.  
Het geeft invulling aan het huidig coalitieprogramma en heeft als doelstelling: een florerend bedrijfsleven 
dat beschikt over vitale werklocaties en een vitale arbeidsmarkt. We informeren u graag over de voortgang 
van de uitvoering. De huidige COVID-19 crisis heeft invloed op de Woerdense economie en arbeidsmarkt.  
Een actueel beeld hiervan is opgenomen in de bijlage (20.017268). Het college staat nauw in contact met 
de ondernemers om goed in beeld te hebben wat er speelt om daarop accuraat in te kunnen spelen.  
Zo heeft het college maatregelen genomen inzake: 

 Informatieverstrekking op de website voor ondernemers 

 Faciliteren regelingen Ferm Werk 

 Precarioheffing 

 Horeca - Terrassenbeleid 

 Markten 

 Lobby op gemeentelijk en regionaal niveau voor belangen ondernemers en extra financiering voor 
cultuur en maatschappelijke ondernemingen 

Ook is een prioritering aangebracht bij uitvoering van de acties uit het Economisch Actieplan. 
 

Kernboodschap: 

 
Uitvoering Economisch Actieplan en COVID-19 crisis 

In 2019 is gestart met de uitvoering van het Economisch Actieplan (EAP) en de voortgang is regelmatig 
besproken met het POVW tijdens reguliere overleggen. Sinds maart 2020 wordt de samenleving 
geconfronteerd met de COVID-19 crisis en is hierover nauw contact met individuele ondernemers en 
belangenorganisaties, o.a. KHN, POVW, LTO, VNO-NCW, KvK, UWV en Ferm Werk.  
Het college is zich ervan bewust dat deze COVID-19 crisis alertheid vraagt om pro actief op de 
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veranderende ontwikkelingen in economie en arbeidsmarkt in te kunnen spelen. Aandacht voor herstel van 
de lokale economie en de getroffen sectoren en arbeidsmarkt. Getroffen sectoren in Woerden zijn m.n. 
horeca; evenementen business; cultuur sector en recreatie-toerisme sector. 
Zo ondersteunen we o.a. de POVW campagne ‘Woerden gaat door’. De POVW doelstelling hiermee is 
Ondernemend Woerden juist nu zichtbaar te maken en het Lokaal kopen en zakendoen stimuleren zodat 
het bedrijfsleven kan blijven voorzien in vele arbeidsplaatsen. Ook sponsoring door lokale ondernemers en 
organisatie van evenementen in onze gemeente is en blijft van belang. Zonder de steun van het 
bedrijfsleven zijn immers veel evenementen en sociale initiatieven niet mogelijk.   
 
Doelstellingen EAP 

Het college legt de nadruk op uitvoering van die acties die doelstellingen van het EAP realiseren in 
samenwerking met betrokken partners. Dit betreft voor doelstelling ‘Vitale arbeidsmarkt’ benodigde acties 
en eventuele investeringen omtrent de TechnoHub en de arbeidsmarkt projecten van Woerden Werkt.  
Zo heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor om -en bijscholing in verband met veranderende 
marktomstandigheden door COVID 19. Als gemeente zijn we samen met partners (o.a. WTT, CIV Smart 
Technology, CIV Zorg en Welzijn, MBO Rijnland, het UWV en Ferm Werk) aan het verkennen hoe deze 
budgetten ingezet kunnen worden voor o.a. ‘Leven Lang Ontwikkelen’. 
Dit betreft voor ‘Vitale werklocaties’ uitvoering van Programma Herstructurering bedrijventerreinen en 
schuifruimte. Tevens is er aandacht voor de nodige facilitering van de ruimtelijke economie in de 
toekomstige gebiedsvisies en plannen in het kader van de Omgevingswet.  
Voor een goede dienstverlening blijft inzet op accountmanagement en communicatie van belang.  
Ook verkennen we samen met het POVW hoe wij in Woerden de onlangs landelijk ingevoerde MKB-toets 
invulling geven. En zijn we betrokken bij het POVW onderzoek hoe zij de toekomst ziet als organisatie en 
de samenwerking met de gemeente invulling geeft.   
 
Monitoring 

Om inzichtelijk te krijgen waar het Economisch Actieplan 2019-2022 aanpassing nodig heeft en waar 
prioritering ofwel extra acties op te voeren zijn is monitoring van belang. In de huidige COVID-19 crisis is de 
(nabije) toekomst moeilijk te voorspellen. Doel van monitoring is om pro actief te kunnen (bij)sturen in 
beleid en om gezamenlijk met (provincie en regionale) partners in te kunnen spelen op actuele 
ontwikkelingen.  
Een update van het EAP heeft inmiddels plaatsgevonden (zie bijlage ‘SMART versie juni 2020’) en is 
afgestemd met het POVW. 

 

Financiën: 
De kosten voor uitvoering van het Economisch Actieplan zijn gedekt uit het regulier budget EZ/binnenstad, 
zoals opgenomen in de tabel van bijlage 1 van het EAP 2019-2022.   

  

Vervolg: 
In de huidige COVID-19 crisis ligt de focus op het pro actief monitoren van actuele ontwikkelingen. Hiervoor 
gebruiken we diverse informatiebronnen zoals de monitoring door de provincie, de KvK en Ferm Werk.   
Ook blijven we pro actief afstemmen met lokale en regionale partners (zoals provincie, U10, het POVW, 
Platform Bedrijvenkring Utrecht-West (PBUW), de ondernemersverenigingen, het Stadshart, KHN en LTO).  
We prioriteren gezamenlijk de acties uit het Economisch Actieplan 2019-2022. 
We zetten in op samenwerking met de provincie en de regio. Zo staan in de Provinciale Economische Visie 
‘Focus op een vitale en duurzame economie 2020-2027’ gezamenlijke ambities benoemd o.a. op het 
gebied van werklocaties, ruimte voor de maakindustrie en de MKB deal Utrecht-west ten behoeve van 
werkgelegenheid. We hebben een gezamenlijk belang bij het goed en doelmatig functioneren van 
organisaties als de ROM, EBU en de OMU. Als ook gezamenlijke monitoring van de huidige en 
toekomstige economische ontwikkelingen om hierop flexibel te kunnen inspelen. 
En we kijken naar mogelijkheden voor het organiseren van een expertmeeting om met experts, partners, 
bestuurders en beleidsmakers de huidige uitdagingen van de (nabije) toekomst in beeld te krijgen; daarover 
uit te wisselen en antwoorden te vinden op de vraag wat nodig is om goed uit de crisis te komen.   
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Bijlagen: 
- Economisch Actieplan ‘SMART versie juni 2020’ (20.017268) 
- Beeld huidige impact COVID-19 op economie en arbeidsmarkt (20.017269) 

 

 

 
 
 

 
 
 



Overzicht Economische acties 2019-2020 smart (versie juni 2020) 
 

 
Vitale Arbeidsmarkt  (POVW 
werkgroep) 
 

 
2019 
(originele 
planning EAP 
2019-2022) 

 
Afgerond 

 
2020 

 
Wethouder(s) 

 
EZ 

Herijking programma Woerden 
Werkt  

Q 3  juni 2020 
 

George  Benjamin 

Techcampus (realisatie) Q 3  Streven is in 
september 
2020 open te 
gaan 
 

George  Benjamin 

Onderzoek huisvestingsvormen 
voor arbeidsmigranten 

Q 3  Q3, Q4 uitstel 

U10 onderzoek 

George/Tymon Ingrid 

CIV Smart Technology 
 

Doorlopend   Doorlopend George Benjamin 

CIV Zorg en Welzijn Doorlopend  Doorlopend George  Benjamin 
 

 
Toekomstbestendige 
werklocaties 
 

 
2019 
(originele 
planning EAP 
2019-2022) 

  
2020 

 
Wethouder(s) 

 
EZ / RP 

Economische visie 
bedrijventerreinen  

o Economisch profiel 
Nijverheidsweg 

o Economisch profiel 
Barwoutswaarder 

 

Q 3 Q4  Arjan / Tymon Ingrid/ Titia/ 
Benjamin 

Herstructureringsplan Kamerik 
Nijverheidsweg (besluitvorming) 
 

Q 4  Uiterlijk gereed 
Q4 

Arjan / Tymon Ingrid/ Titia 

Herstructureringsplan 
Barwoutswaarder 
(besluitvorming) 
 

(Q2 2020)  Vertraging 
wegens 
onderzoek 
extra brug 
variant   

Arjan / Tymon Ingrid/  
Benjamin 

Herstructureringsplan Zegveld 
Nijverheidsbuurt 
 

(Q1 2020)  Uiterlijk gereed 
Q4  

Arjan / Tymon Ingrid/ Titia 

Haalbaarheidsonderzoeken 
schuifruimte 
 

Q 4  Q3 uitkomsten 
delen 

Arjan / Tymon Pieter/ Ingrid 

Uitvoering realisatie 
schuifruimtelocaties 
(Uitgiftecriteria) 
 

Doorlopend 
(na besluit-
vorming 2020) 

 Doorlopend Arjan / Tymon Pieter/ Ingrid 

Toekomstbehoefte 
bedrijventerreinen (U10/U16) 
 

Q 4  Doorlopend 
STEC rapport 
werklocaties op 18 
juni in U10 regio 
vastgesteld 

Arjan/ Tymon Reinard/ Ingrid 

BIZ Honthorst 
 

Doorlopend  Doorlopend Arjan Benjamin 
 
 

Verbeteren organisatiegraad 
Barwoutswaarder 
 

(Q2 2020)  Q2 on hold 
vanwege 
corona en 
brug 

Arjan Benjamin 



Verbeteren organisatiegraad 
Putkop 
 

Q 4  Geen 
draagvlak voor 
verdere actie 

Arjan Benjamin 

Realisatie snel internet 
buitengebied 

Q 4  Is opgestart Arjan Benjamin 

Alternatieve verdienmodellen 
agrarische sector 
(leegstaande agrarische 
bebouwing) 

(Q2 2020)  Q2, doorlopend 

EZ volgt 
ontwikkelingen  

George/ Arjan Benjamin 

 
Dienstverlening 
 

 
2019 

  
2020 

 
Wethouder(s) 

 
EZ 

Jaarlijks overleg POVW met 
relevante afdelingen binnen de 
gemeente o.b.v. input 
gezamenlijk evenement 

 (jaarlijks 
evenement 
vanaf 2020) 

 Q1 evenement 
11 februari 

Arjan/ George Benjamin 

Verbetering 
communicatiekanalen 
gemeente 

Q 3, 
doorlopend 

 Doorlopend  - Titia/ Peter/ 
Benjamin 

Aantrekken 
communicatiemedewerker 

Q 3  Intern ingevuld - Titia/ Peter/ 
Benjamin 

Communicatie omtrent lopende 
en nieuwe projecten 

Doorlopend  Doorlopend - Ingrid  

Onderzoek belemmerende 
regelgeving  
 

Q 4  Q3, Q4 Arjan/ George Benjamin/ 
Titia/ Peter 

75 Bedrijfsbezoeken 
accountmanagement  
 

Doorlopend  Doorlopend - Benjamin/ 
Titia/ Peter 

10 Bedrijfsbezoeken 
accountmanagement met 
wethouder(s) 

Doorlopend  Doorlopend College breed Benjamin/ 
Titia/ Peter 

Opzetten CRM systeem (Q1 2020)  P.M. uitstel 

vanwege corona 
- Benjamin 

 

 

Binnenstad en dorpscentra 
en wijken  
 

 
2019 

  
2020 

 
Wethouder(s) 

 
EZ 

Opstellen actieprogramma 
binnenstad 
 

Q 3   George Peter 

Uitvoering Actieprogramma 
binnenstad 
 

(doorlopend)  Doorlopend George Peter 

Uitvoering Retail deal 
 

Q3, 4  Q1, Q2 George Peter 

Gebiedsgericht werken Doorlopend  Doorlopend College 
 

Peter/ Titia/ 
Benjamin 

Actualiseren 
supermarktenstructuurvisie 
 

Q 2, 3   George Ingrid 

Update horeca beleidskader 
 

Q 3, 4   George Ingrid/ Peter 

Standplaatsen beleid 
 

(Q1 2020)  Q3, Q4 uitstel i.v.m. 

COVID-19 geen prioriteit  
George Ingrid/ Peter 

Regionaal afstemmingskader 
retail vaststellen  (aanscherping 
beleid perifere detailhandel) 

Q 3, 4  Q3, Q4  
uitstel U10 regio  

George Ingrid 

Ondernemerscampagne  
Woerden gaat door 

 NIEUW 
i.v.m. 
COVID-19 
 

Vanaf Q2 POVW 
initiatief 

ondersteund 
door Woerden 
Titia 



POVW reguliere werkgroepen (en bespreken tijdens Gemeente & POVW overleg):  
o Arbeidsmarkt 
o Duurzaamheid 

 
POVW is onderzoek gestart over de toekomst van het POVW en de samenwerking met de gemeente 
 
Geen werkgroep: wel Programma/projectmatig En bespreken tijdens Gemeente & POVW overleg: 

o Herstructurering-schuifruimte  
o Verkeersvisie uitwerking / ontsluiting werklocaties / parkeerbeleid  
o Visie Middelland   
o Visie Stationsomgeving 
o Omgevingsvisie / Visie gemeente Woerden (Ondernemersvisie 2030) 

 
Intern gemeente: Dienstverlening en communicatie 
 
Gemeente & POVW overleg  Agenda 2020 bijeenkomsten POVW 

 
Dinsdag 3 maart                             16.00 – 17.30 uur            Werkgroep overleggen – 
Arbeidsmarkt & Duurzaamheid  Gemeentehuis   
 
Dinsdag 10 maart                          19.30 – 21.30 uur            POVW overleg                                                            
Locatie door Kamerik  
 
Dinsdag 17 maart                           19.30 – 21.30 uur           POVW & Gemeente overleg                                   
Kaaspakhuis Woerden         
 
N.B. Wegens COVID-19 niet doorgegaan, wel annotatie uitgewisseld en agendapunten 
doorgeschoven naar het overleg van 23 juni.   
 
Dinsdag 9 juni                                 16.00 – 17.30 uur           Werkgroep overleggen – 
Arbeidsmarkt & Duurzaamheid  Gemeentehuis  
 
Dinsdag 16 juni                               19.30 – 21.30 uur            POVW overleg                                                           
Locatie door Zegveld 
 
Dinsdag 23 juni                               19.30 – 21.30 uur           POVW & Gemeente overleg                                   
Gemeentehuis  
 
Dinsdag 27 oktober                       16.00 – 17.30 uur           Werkgroep overleggen – 
Arbeidsmarkt & Duurzaamheid  Gemeentehuis 
 
Dinsdag 3 november                     19.30 – 21.30 uur            POVW overleg                                                            
Locatie door OKW 
 
Dinsdag 10 november                  19.30 – 21.30 uur           POVW & Gemeente overleg                                     
Kaaspakhuis Woerden  
 



Beeld huidige impact COVID-19 op economie en arbeidsmarkt   
 

Sinds maart 2020 wordt de economie en de arbeidsmarkt geconfronteerd met de COVID-19 crisis. 

Welke impact heeft dit op de economie en arbeidsmarkt van Woerden? 

Hierbij een actueel beeld van de effecten op de economie en arbeidsmarkt in Nederland, de 

provincie Utrecht en specifiek Woerden. 

Doel van het actuele beeld en monitoring van de (nabije) toekomstige ontwikkelingen is pro actief te 

kunnen (bij) sturen in beleid en om gezamenlijk met (regionale) partners in te kunnen spelen op 

actuele ontwikkelingen. Denk hierbij ook aan bouwstenen voor de Omgevingswet (GOVI en POVI) en 

de gemeentelijke projecten van Woerden Werkt op gebied van de arbeidsmarkt.  

Monitoring vormt de onderbouwing voor de acties benoemd in het Economisch Actieplan 2019-

2022; die uit te voeren zijn - samen met partners zoals het POVW - in 2020 e.v.    

 

Economische ontwikkeling in Nederland 

De ontwikkeling van de pandemie is zeer bepalend voor de vooruitzichten op herstel van de 

economie en arbeidsmarkt. In de basisraming, die ervan uitgaat dat er geen grootschalige nieuwe 

contactbeperkingen nodig zijn, krimpt de economie in 2020 met 5,1%, gevolgd door 3,2% groei in 

2021. De werkloosheid stijgt in 2020 naar 4,4% en loopt op richting 6,5%% in 2021 (concept MEV van 

het CPB). Het CBP houdt rekening met nieuwe lockdowns als een tweede coronagolf over Nederland 

rolt. De economische krimp in 2020 bedraagt dan 6,2%. De werkloosheid groeit naar 4,8% 

 

De Nederlandse economie kromp in het 2
e
 kwartaal met 8,5% t.o.v. het 1

e
 kwartaal 2020. 

Rabobank verwacht dat de economische krimp 5,7% zal bedragen over 2020. 

 De horeca, cultuursector en de vervoerssector krijgen de zwaarste klappen.  

 De coronacrisis deelt dreun uit aan flexwerkers. 

 

Crisis- en herstelpakket 

Maatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021. Wel worden de intredingseisen voor de NOW (dekking 

loonkosten) en TVL (Dekking vaste lasten) stapsgewijs (per 1 okt, per 1 jan en 1 apr) aangescherpt. 

Bedrijven worden op die manier aangezet hun bedrijf meer toekomstbestendig te maken. Het 

nieuwe steunpakket omvat ook een reservering van € 1,4 miljard voor de versterking van de 

arbeidsmarkt. Een bedrag van € 230 miljoen gaat naar om- en bijscholing. (bron: rijksoverheid) 

 

Economische impact provincie Utrecht 

De huidige economische effecten van COVID-19 in de provincie Utrecht: 

 

Uit de tweede impactmeting Corona onder ondernemers regio Utrecht blijken de volgende zaken: 

- Uitstel van betaling Belastingdienst meest gebruikte landelijke regeling 

- Landelijke steunmaatregelen vaker benut door horeca en cultuur. 

- Bedrijven bereiden zich voor op nieuwe situatie. Door o.a. brancherichtlijnen, thuiswerken, 

aanpassing dienstverlening. 

- 59% ervaart een omzetdaling in juni t.o.v. juni van het jaar ervoor. 13% van de 

ondervraagden had een omzetverlies van 80% of meer. Hetgeen een aanzienlijke verbetering 

is t.o.v. april toen 24% een dergelijk omzet verlies ervaarde.  

- 29% ervaart weinig van de crisis. 

- 67% verwacht negatieve effecten voor de onderneming.  

- 9% geeft aan dat het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd. 

- 14% denkt dat er mogelijk gedwongen ontslagen nodig zullen zijn.  

- 16% maakt zich zorgen om gedwongen ontslagen. 

- 55% geeft aan bedrijf te kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. 



 

De huidige impact op de arbeidsmarkt in de provincie Utrecht: 

- Werkeloosheid is opgelopen van 2,7% Q4 2019 naar 3,2% in Q2 2020. In absolute getallen is 

dat een stijging van 20.250 Q4 2019 naar 24.000 in Q2 2020 (Provinciale monitor #12). 

- Het aantal WW uitkeringen is in juli 2020 22,6%  toegenomen t.o.v. juli 2019 (Provinciale 

monitor #12). 

- Kwart van de Utrechtse ondernemers voorziet nog steeds een personeelskrimp in de 

komende drie maanden (Provinciale monitor #12). 

- Uit de conjunctuurenquête blijkt dat 9% van de Utrechtse ondernemers nog steeds niet kan 

groeien wegens personeelstekort.   

- Het aantal nieuwe vacatures is het hoogst voor de beroepen in de zorg, retail, zakelijke 

diensten, ICT en onderwijs (bron: arbeidsmarktinZicht/textkernel) 

- Baanverlies door opheffing is nog beperkt, verwachting is dat dit zal oplopen als overheid-

maatregelen aflopen. (Provinciale monitor #11> bron LISA) 5.200 banen 2019 t.o.v. 5.060 

banen in 2020. 

- Het aantal WW uitkeringen tot leeftijdscategorie jongeren t/m 50 jaar nam in de maand mei 

toe. Dus niet alleen flexwerkers maar ook mensen met een langere staat van dienst worden 

geraakt. 

- Instroom wordt voor een groot deel bepaald door horeca, catering, schoonmaak, 

uitzendbureaus en groot- en detailhandel 

- UWV becijfert dat 32% van de werkenden in de provincie Utrecht actief is in sectoren die 

met een forse krimp te maken krijgen: Horeca, cultuur, metaal- en technologische industrie, 

uitzendbureaus, detailhandel non-food. 

-  44% werkt in sectoren die weinig worden getroffen of die kunnen groeien. 

 

De huidige impact voor gemeente Woerden specifiek:  

- Woerden per 3 juni 2020: 469 toekenningen NOW 1.0 regeling  

- NOW 2.0 (4 sept) 262 toekenningen. Werkgevers die wel NOW 1.0 aanvroegen maar geen 

2.0 geven aan dat het beter gaat met het bedrijf of dat zij niet meer voldoen aan de 

voorwaarden. 

- TOGS aanvragen in de gemeente Woerden: 635 (per 3 juli 2020) 

- 152 aanvragen (COL) van innovatief MKB provincie Utrecht, waarvan 3 aanvragen uit de 

gemeente Woerden 

- Toename lopende WW uitkeringen: 150 per 10.000 inwoners 2020 t.o.v. 115 per 10.000 in 

2019 (bron: www.waarstaatjegemeente.nl )  

- Er lijkt voorzichtig herstel zichtbaar in het aantal nieuwe vacatures in Woerden (bron: 

www.woerdenwerkt.nl )  

- Het verlies van nieuwe vacatures bleek het grootst voor middelbaar opgeleiden. Het aantal 

banen voor MBO’ers nam met 28% af (bron: www.woerdenwerkt.nl )   

- Ferm Werk heeft tot nu toe 850 aanvragen ontvangen van Woerdense zelfstandigen voor 

een uitkering levensonderhoud middels de TOZO regeling plus 44 aanvragen bedrijfskrediet. 

30 keer is de aanvraag niet doorgezet. Van de afgehandelde aanvragen is 95% toegekend 

Sectoren in Woerden die m.n. zijn geraakt: 

o Horeca;  

o Sport;  

o Evenementen business;  

o Cultuur sector;  

o Recreatie - toerisme sector. 

 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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