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Geadviseerd besluit 

1. Consulteren Commissie Bedrijvigheid over Startnotitie Kadernota Economie.  

 

Toelichting op beslispunten 

Het opstellen van een Kadernota Economie is gewenst om uitvoering te kunnen geven aan het 

coalitieakkoord 2014-2018 'Veranderend Renkum'. Hierin is aangegeven dat het stimuleren van de 

lokale economie belangrijk is voor de werkgelegenheid. In 2011 is de Economische Visie 

vastgesteld. In het verlengde hiervan en ter uitvoering van het coalitieakkoord willen wij een op 

uitvoering gerichte Kadernota Economie opstellen.  

 

Beoogd effect 

De Kadernota Economie zal richting geven aan de accenten die op economisch beleid gelegd zullen 

worden. De nota zal tevens effect hebben op de interne organisatie rondom het beleidsterrein 

economie en op de samenwerking met andere afdelingen.  De Kadernota  Economie moet ertoe 

leiden dat: 

- de betrokkenheid van ondernemers wordt vergroot; 

- de samenwerking tussen ondernemers en gemeente wordt verbeterd; 

- de dienstverlening aan de ondernemers wordt verbeterd; 

- er een koppeling komt tussen economische ambitie en arbeidsmarktvraagstukken; 

- de economische ambitie wordt vertaald in concrete maatregelen;   

- de economische mogelijkheden en kansen die Renkum biedt in de regio zichtbaar worden; 

- de accenten binnen economisch beleid daar worden gelegd waar ondernemers dat van belang 

vinden; 

- het creëren van een gezonde voedingsbodem voor ondernemers in Renkum. 

 

Door de nauwe betrokkenheid van ondernemers bij het tot stand komen van de nota kan een 

belangrijk neveneffect zijn dat het wederzijdse begrip wordt vergroot, waarvan ook in de toekomst 

de vruchten geplukt kunnen worden.  
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Kader 

Het kader voor deze opgave wordt gevormd door: 

1. De in 2011 door u vastgestelde Economische Visie; 

2. de input van de gesprekken met ondernemers en andere partijen tijdens het proces. De 

Kadernota zal richting geven aan het economische beleid en een uitvoeringsplan bevatten. De 

accenten die hierin worden gelegd zullen het gevolg zijn van de input van de diverse partijen.  

3. Beperking tot de volgende thema's:  

- Economische ambitie en positie in de regio; 

- Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers; 

- Koppeling economische ambitie met arbeidsmarktvraagstukken; 

- Versterking vrijetijdseconomie; 

- Sterke werklocaties; 

- Winkelbestand;  

- Duurzame economie; 

- Zorgeconomie 

 

Argumenten 

1. Een Kadernota economie stelt ons in staat concrete uitvoering te geven aan het 

coalitieprogramma; 

2. In navolging van het coalitieprogramma de ondernemers centraal stellen in beleid en uitvoering 

3. Door vroegtijdig de leden van de commissie bedrijvigheid te consulteren kunnen ideeën en 

kanttekeningen over dit onderwerp door ons worden meegenomen in het verdere project. 

 

Kanttekeningen 

De Kadernota Economie zal concrete maatregelen en beleidsuitspraken bevatten waaraan 

daadwerkelijk uitvoering gegeven kan worden. Hiervoor is echter nog geen budget gereserveerd. 

Het budget dat momenteel voor economie is gereserveerd is een beperkt bedrag van € 10.000 per 

jaar. Dit budget, met  een tijdelijk karakter (tot en met 2017) is niet toereikend om alle ambities te 

verwezenlijken. Daadwerkelijk uitvoering geven aan de acties zal ook financiële consequenties 

hebben waarvoor (financiële) oplossingen gevonden moeten worden.  

 

Het opstellen van een kadernota op basis van input van ondernemers en andere betrokkenen 

houdt het risico in dat bepaalde accenten of keuzes wellicht niet geheel passen binnen onze eigen 

keuzes . Door de werkwijze zijn wij het niet die sturing geven, maar  zijn de keuzes van de 

ondernemers leidend. In welke mate wij hierin meegaan is uiteraard wel aan u.  

 

Draagvlak 

De totstandkoming van de kadernota gebeurt nadrukkelijk door het vergaren van informatie bij 

ondernemers en andere betrokkenen. Zij leveren dus een belangrijke bijdrage in de visievorming 

en ideeën rondom de daadwerkelijke uitvoering. Door deze manier van werken mag worden 

verwacht dat het draagvlak van de maatregelen groot zal zijn.  

 

Aanpak/Uitvoering 

De opzet is om de inhoud en de richting van het plan vanuit de Renkumse ondernemers te laten 

komen. Dit betekent dat informatie wordt verkregen van diverse partijen, dat zij de ideeën zullen 

aandragen en wij een faciliterende rol zullen spelen. Er gebeurt al heel veel binnen onze gemeente 

voor ondernemers en ook hierop zal gereflecteerd worden.  
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Per 1 juni 2015 is de ambtelijke capaciteit op het beleidsterrein economie tijdelijk uitgebreid, onder 

andere om tot deze kadernota te kunnen komen.  

 

Het proces om te komen tot een kadernota zien wij als volgt: 

 

1. Ondernemers worden intensief betrokken.  

Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de behoefte aan beleid en ondersteuning die bestaat bij het 

bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Hiervoor zullen gesprekken worden gevoerd met 

personen en organisaties zowel binnen als buiten de gemeente. De informatie die uit de 

gesprekken voort komt wordt verwerkt in de nota.  

 

Om input te krijgen worden de komende maanden gesprekken gevoerd met de volgende 

belanghebbenden binnen en buiten de organisatie: 

- Ondernemers (waaronder winkeliers) 

- Bedrijven op bedrijventerreinen 

- Ondernemersverenigingen 

- Brancheorganisaties zoals VNO-NCW, MKB 

- Rabobank 

- Regionale organisaties zoals Economic Board Arnhem Nijmegen 

- Gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen 

- Gemeenten in de regio Food Valley 

- Vastgoedpartijen 

- Raadsleden 

- Diverse interne disciplines 

 

2. Afgelopen periode zijn al veel gesprekken gevoerd met deze partijen. Ook deze informatie wordt 

gebruikt als input voor de Kadernota Economie.  

 

3. Begin 2016 (februari) zal een brede bijeenkomst worden gehouden waarvoor alle ondernemers 

en belanghebbenden binnen de gemeenten worden uitgenodigd. In deze bijeenkomst zullen de 

belangrijkste thema's besproken worden, kunnen ondernemers input leveren, aangeven waaraan 

zij belang hechten, welke problemen zij voorzien etc.  

 

4. Het uiteindelijke plan zal geen uitgebreid document zijn maar een korte overzichtelijke nota 

voorzien van een uitvoeringsparagraaf.  

 

Communicatie 

Voor dit traject zal een communicatieplan worden opgesteld. Dit communicatieplan is vooral van 

belang voor de brede bedrijvenbijeenkomst en aan het einde van het traject, wanneer de inhoud 

en de richting zichtbaar worden.  

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Juridische consequenties 

N.v.t.  
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WMO-aspecten 

In het landelijk gesloten sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt; voor eind 2016 moeten extra 

banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden ingevuld. Het sociaal akkoord richt zich op 

de samenwerking tussen werkgevers en gemeenten, met als doel dit te laten slagen.  

In de Kadernota Economie zal deze doelstelling een belangrijk thema zijn. Een goede interne 

samenwerking tussen de afdelingen economie en samenleving is hiervoor van belang. Deze 

samenwerking krijgt langzaam maar zeker vorm waarbij we komen tot gezamenlijke afspraken en 

een gezamenlijke aanpak.  

 

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsaspecten spelen wellicht een rol bij de uitvoering van de maatregelen en het accent 

dat gelegd wordt binnen het thema economie. Dit is mede afhankelijk van de input van de 

belanghebbenden.  De insteek is om duurzaamheidsinitiatieven uit de markt verder te stimuleren 

en te verbinden. Daarbij is er aandacht voor verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen, 

het scheppen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het stimuleren van groene 

werkgelegenheid.  

Effect op vermindering regeldruk 

In de beoogde verbeterde dienstverlening aan ondernemers is opgenomen dat er gekeken wordt 

naar vermindering van de regeldruk voor ondernemers. Wij zullen dit thema met de  ondernemers 

bespreken.  

 

Alternatieven  

Aangezien in dit proces de informatie wordt ingewonnen bij belanghebbenden worden de mogelijke 

keuzes hierdoor bepaald. Binnen de input kunnen uiteraard accenten worden gelegd en kan er 

gekozen worden bepaalde zaken al dan niet op te pakken, passend binnen het gemeentelijk beleid 

en het coalitieprogramma. Het beste resultaat wordt echter verkregen in een proces waarbij alle 

geledingen de kans hebben gekregen hun opvattingen, wensen, ideeën etc. naar voren te brengen. 

 

 


