Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1799595

Sliedrecht, 21 februari 2017

Onderwerp:
Economische agenda Sliedrecht
Beslispunten
1. De economische agenda Sliedrecht vast te stellen.
2. In te stemmen met voorbereiding van het Ondernemersfonds en verkenning met ondernemers
over de invulling hiervan, in relatie tot uitvoering van de ambities in de economische agenda
Sliedrecht.
Samenvatting
De economische agenda heeft betrekking op de volgende vraagstukken.
* Wat is de stand van zaken van de economie van Sliedrecht?
* Welke risicofactoren beïnvloeden de economische ontwikkeling?
* Welke invloed kunnen we daarop als gemeente uitoefenen?
* Welke ambitie leggen we hierin?
* Hoe vertaalt deze ambitie zich naar de langere en kortere termijn? Welke stappen zetten we
hiervoor?
* Wat zijn organisatorische consequenties?
* Wat is de samenloop met de instelling van een Ondernemersfonds?
Voor de inhoud wordt verwezen naar de bijlage 'Economische agenda Sliedrecht'.
Inleiding
De gemeenteraad heeft verzocht om een economische agenda.
De raad heeft hiervoor input geleverd in een aparte werksessie op 15-11-2016. Vervolgens heeft op
10-01-2017 een beeldvormende vergadering plaatsgevonden over de hoofdlijnen van de agenda.
Het resultaat hiervan vormt de input voor deze economische agenda.
Beoogd effect
Versterking van de economische positie van Sliedrecht in samenwerking met (publieke en private)
ondernemers en onderwijs.
Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft verzocht om een economische agenda.
Op hoofdlijnen heeft de economische agenda betrekking op de volgende vraagstukken.
* Wat is de stand van zaken van de economie van Sliedrecht?
* Welke risicofactoren beïnvloeden de economische ontwikkeling?
* Welke invloed kunnen we daarop als gemeente uitoefenen?
* Welke ambitie leggen we hierin?
* Hoe vertaalt deze ambitie zich naar de langere en kortere termijn? Welke stappen zetten we
hiervoor?
* Wat zijn organisatorische consequenties?
* Wat is de samenloop met de instelling van een Ondernemersfonds?
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1.2 Essentieel in de economische agenda is vaststellen van het ambitieniveau van de gemeente.
De economische situatie Sliedrecht is goed. Er is een stevige economie (1050 bedrijven/13.250
banen). Deze is geconcentreerd rondom een viertal herkenbare thema's:
•
maritiem en industrie
•
zorg
•
retail / leisure woonboulevard
•
detailhandel / dienstverlening centrum
In economische perspectief zitten we nu als goede middenmoter in de 1e divisie. We doen het goed
en we onderhouden onze economie waar mogelijk en met een beetje geluk blijven we ook in die 1e
divisie. Niks mis mee – velen waren al heel tevreden als ze dit bereikt hadden.
De toenemende dynamiek in economisch perspectief maakt onze economische situatie echter ook
kwetsbaar.
De rol van de gemeente in dit economische krachtenveld is relatief; veel gaat buiten ons om en
daarmee is onze economische input beperkt. Sommige spelers hebben hulp nodig – veel gaat vanzelf.
Maar we kunnen ook het verschil maken. Daarvoor moeten we kiezen of delen:
•
willen we stilstaan en in 1e divisie blijven (of wellicht verder zakken) of naar de eredivisie?
•
blijven we - met andere woorden - onderhoud plegen of gaan we zelf investeren in groei?
In deze economische agenda gaan wij er van uit, dat er winst is te behalen en dat we inderdaad naar
de eredivisie kunnen. We maken die stap,
•
door meer profiel te kiezen,
•
door meer durven te investeren,
•
door de verbinding met ondernemers actief op te zoeken,
•
door actiever in de markt te opereren en
•
proactief te handelen en te ontwikkelen.
Kortom, onze rol verschuift: we gaan meer voorop lopen, met meer markt- en spelinzicht en
proactiever. Dit is verder uitgewerkt in de bijlage economische agenda.

1.3 De prioritering in relatie tot de uitgesproken ambities.
In het Uitvoeringsprogramma 2017, dat in de bijlage Economische agenda is opgenomen, zijn de
activiteiten geprioriteerd. Deze prioritering sluit aan bij de beeldvorming door de raad d.d. 10-012017, waarin is aangegeven dat de prioriteiten worden herkend en gedragen, maar dat er wellicht
nadere prioritering noodzakelijk is ('doen we alles een beetje of doen we een aantal meer dan goed').
We verwachten, dat de eerste resultaten hiervan in 2017 en 2018 zichtbaar zijn. De voortgang hiervan
wordt gemeld via de reguliere PenC cyclus.

2.1 In de Kadernota 2017 is aangegeven, dat voorbereidingen worden getroffen voor besluitvorming
over een Ondernemersfonds.
Een ondernemersfonds is een vorm van lastenverhoging voor ondernemers (bijv. via de ozb), waarvan
de opbrengsten worden gestort in een Ondernemersfonds. Dit fonds is in beheer bij een
onafhankelijke stichting van ondernemers en kan ondernemersactiviteiten financieren en daarmee het
ondernemersklimaat naar een hoger plan tillen.
In de economische agenda is een sterk accent gezet op samenwerking met ondernemers en op het
proactief opereren van de gemeente. Hiermee gaat de kost (van de gemeente) voor de baat (van
ondernemers) uit. We geven daarom aan de raad in overweging, om ondernemers ook zelf een
bijdrage aan realisatie van de agenda te laten leveren. Alhoewel de gemeente niet zelf
beslissingsbevoegd is over de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds, kan met de

-3ondernemers wel worden afgestemd of ze bereid zijn om - via het fonds - een nader overeen te
komen deel van de ambities in de economische agenda mee te laten financieren.

Kanttekeningen

2.1 De Samenloop economische ambities gemeente met invulling Ondernemersfonds door
ondernemers valt mogelijk niet samen.
De ondernemers worden meegenomen in de ambities van de economische agenda. We weten nog
niet zeker, of en zo ja, hoe en in hoeverre (bijv. via Ondernemersfonds) ze hierin willen meegaan.
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:


Financiële kaders
Het voorstel heeft geen financiële consequenties; er vindt herschikking plaats binnen de in het
programma economie geoormerkte middelen.
De (eventuele) aankondiging van het Ondernemersfonds wordt verwerkt in de Kadernota
2018 en formele besluitvorming vindt plaats bij de vaststelling van de Belastingverordening
2018.



Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
n.v.t.



Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit
n.v.t.

Communicatie
-Vervolg
n.v.t.
Eerdere besluiten/behandeling raad
n.v.t.
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