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Aanleiding
Als onderdeel van de Mijlpalen van Meierijstad is een visie opgenomen, binnen het programma
Economie. De wens voor een visie is door de gemeenteraad nog eens benadrukt bij de
vaststelling van de Bedrijventerreinvisie.
De bedrijventerreinvisie is voor een groot deel een uitkomst van de samenvoeging van beleid uit
de voormalige gemeenten, met de actuele stand van zaken en mogelijke verbeteringen. Een
bredere kaderstelling op de economische aanpak voor Meierijstad sluit hier in de tijd vervolgens
goed op aan.
Voorverkenning - Er is gestart vanuit alle kennis en ervaring sinds Meierijstad een gemeente is.
Bovendien wordt er doorlopend met ondernemersgroepen samengewerkt, zoals met het Platform
Ondernemend Meierijstad (hierna: POM). Zo zijn er voorafgaand aan het lopende proces van de
sociaaleconomische visie over een langere periode besprekingen met het POM gevoerd.
Verkenning – Er is gebruik gemaakt van wat er allemaal al is en er is uitgebouwd wat al goed
gaat. Het proces is gestart met het instellen van een ambtelijke expertgroep die toeziet op de
inhoudelijke voortgang en daar tegelijk ontwikkelingsgericht aan bijdraagt. Vervolgens is er nog
een externe interviewronde uitgevoerd onder koplopers in het bedrijfsleven en andere instellingen.
Zo is er gekomen tot een eerste analyse die dit alles borgt. Deze is vervolgens opgevoerd en voor
reflectie voorgelegd tijdens de BeeldVormendeAvond van 28 november 2019. Uw raad heeft:
- de behoefte aangegeven tot een verdere verdieping op sociale onderwerpen. In het
verdere proces is dit nadrukkelijk meegenomen en als zodanig in de 1e klankbordgroep
met externen behandeld. De uitkomst is een eindanalyse.

-

aangegeven nauwer betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van de visie. Hiervoor was
een extra BeeldVormendeAvond gepland in april. Door de coronacrisis en de RIVMmaatregelen voor bijeenkomsten is deze Raadsinformatiebrief het alternatief.

Ontwerp – De verkenningsfase wordt met de oplevering van de bijgevoegde analyse afgerond,
nadat u in de gelegenheid bent gesteld voor reflectie. Dit geldt als voorbereiding voor het ontwerp.
Kernboodschap
Om te komen tot een grotere sociaaleconomische impact in Meierijstad is de stip op de horizon uit
de visie op Meierijstad het vertrekpunt.
Die stip moet worden aangescherpt op beleidskeuzes of in beleidskaders.
Met een verdere concretisering op onderdelen kunnen ten slotte de juiste allianties worden
gevormd voor het bewerkstelligen van de opgaves.
U wordt in de gelegenheid gesteld om desgewenst binnen 2 weken na ontvangst van deze brief
nadere aandachtspunten mee te geven voor de volgende stap in dit visieproces. U wordt daarvoor
verwezen naar de bijgevoegde analyse.
Deze bestaat uit een tiental punten die hierna verder worden uitgewerkt. Naast interne experts
wordt ook vooral met de externe klankbordgroep nader ingegaan op kansrijke doelstellingen.
Communicatie
Er vindt alleen gerichte communicatie plaats met de directe betrokkenen, hoofdzakelijk de leden
van externe klankbordgroep.
Participatie
Het visieproces vindt plaats met externe stakeholders.
Duurzaamheid
Een van de tien onderdelen gaat met name in op (milieu)duurzaamheid, maar daarnaast ook op
sociale verduurzaming en een verantwoorde economische groei.
Financiën
Via het programmabudget is voorzien in kosten voor visievorming, maar niet in de uitvoering er
van.
Ingeval budget nodig is kan er in de uitvoering aangesloten worden bij bestaande budgetten, maar
mogelijk nieuw benodigd krediet kan niet worden uitgesloten.
Planning
Aanvankelijk was gepland om een conceptontwerp voor de zomervakantie op te leveren. Dan zou
er in het najaar een visie kunnen worden vastgesteld.
Deze planning verloopt nu in een aangepaste vorm, waarbij een concept mogelijk net na de
zomervakantie opgeleverd kan worden, maar uitgangspunt blijft vaststelling in 2020.
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