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Geadviseerd besluit
1. In te stemmen met de Nota Economie 'Groei Bereik je Samen'; 

2. Het beschikbaar stellen van het structureel benodigde materieel budget;

Toelichting op beslispunten
1. De Nota Economie ‘Groei bereik je samen’ stelt ons in staat concrete uitvoering te geven 

aan de ambitie zoals verwoord in het coalitieprogramma;

2. Om de acties in het uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren is structureel € 10.600 

nodig voor de periode 2017-2020 en in 2018 een extra budget van €10.000. Met het 

huidige EZ budget dekken wij de materiële kosten1 voor 2017. Dit budget loopt echter af in 

2017. 

Beoogd effect
 Concrete uitvoering geven aan de ambitie zoals verwoord in het coalitieprogramma. 

 Een nauwere samenwerking tot stand brengen met onze bedrijven en een vergroting van 

het wederzijds begrip.  

 De samenwerking tussen de bedrijven onderling stimuleren.

 Een gezondere voedingsbodem creëren voor ondernemers in Renkum.

 Verbetering van de dienstverlening aan bedrijven.

 Versterking van het economisch beleid en accenten leggen op de speerpunten Integrale 

Werkgeversbenadering, Vrijetijdseconomie, ZZPers en starters, Bedrijventerreinen, 

Duurzaamheid, Detailhandel, Zorgeconomie en Regionale Positionering. 

 Vertaling van economisch beleid in concrete maatregelen.

 Een koppeling tussen economische vraagstukken en arbeidsmarktvraagstukken.

1 Met ‘materieel budget’ of ‘materiële kosten’ wordt bedoeld budget of kosten voor 
externe uitgaven. Kosten voor personeel worden hier niet mee bedoeld. 
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Kader
De Nota Economie is opgesteld om uitvoering te kunnen geven aan het coalitieakkoord 2014-2018 

'Veranderend Renkum'. Hierin is opgenomen 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 hebben wij een op uitvoering gerichte Nota Economie 

opgesteld.  

De Nota Economie geeft de accenten die op economisch beleid in de periode 2017-2020 gelegd 

zullen worden. De nota heeft tevens effect op de interne organisatie rondom het beleidsterrein 

economie en op de samenwerking met andere afdelingen.  

Het kader voor deze opgave wordt gevormd door:

1. De in 2011 vastgestelde Economische Visie;

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

3. De bedrijvenbijeenkomsten die georganiseerd zijn in 2016 zoals de Brede 

Bedrijvenbijeenkomst in juni en de Dag van de Ondernemer in november;

4. De MKB-enquête. 

5. De nota beperkt zich tot de volgende thema's:

- Integrale werkgeversbenadering

- ZZPers en starters

- Vrijetijdseconomie

- Bedrijventerreinen

- Zorgeconomie

- Duurzaamheid

- Detailhandel

- Regionale positionering 

6. De Nota Economie en het Uitvoeringsprogramma zijn gericht op de middellange termijn; 

2017 – 2020. 

Argumenten

1. De Nota Economie ‘Groei bereik je samen’ stelt ons in staat concrete uitvoering te geven aan de 

ambitie zoals verwoord in het coalitieprogramma;

2 Beschikbaarheid van materieel budget is nodig voor de uitvoering van een aantal specifiek 

benoemde acties in het Uitvoeringsplan. Voor de financiering hiervan hebben wij zoveel mogelijk 

geput uit bestaande middelen.  Zie verder bij Financiële consequenties.

Kanttekeningen
De nota Economie kan alleen worden uitgevoerd als het genoemde materieel budget ter 

beschikking blijft en, vooral, als 2 medewerkers worden aangesteld. Namelijk een 

beleidsmedewerker EZ en een bedrijvencontactfunctionaris (BCF), samen 1,6 fte. Het aan u 

voorgelegde voorstel gaat er van uit dat in 2017 alleen een BCF wordt aangesteld. 

Het Uitvoeringsprogramma van de Nota Economie zal in 2017 dus niet volledig ter hand kunnen 

worden genomen. Hierdoor komen de contacten met het bedrijfsleven en het economisch beleid in 

algemene zin in gevaar. De afgelopen twee jaar is veel geïnvesteerd in contacten met het 

bedrijfsleven wat de relatie met bedrijfsleven sterk ten goede is gekomen.  Het is van belang dat zo 

te houden en het zorgvuldig opgebouwde vertrouwen niet te beschamen. Wij willen tenslotte een 

betrouwbare overheid zijn. De acties in de Nota Economie kunnen in ieder geval niet allemaal tot 

uitvoering komen. Wat moet er in 2017 in ieder geval doorgaan om niet alle goodwill van de 
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afgelopen jaren te verspelen?  En wat kunnen we dit jaar niet uitvoeren?  Met de oplegnotitie, 

bijlage 3, maken wij dit inzichtelijk.

Draagvlak
In navolging van het coalitieprogramma hebben wij de ondernemers centraal gesteld in beleid en 

uitvoering. De totstandkoming van de kadernota is nadrukkelijk gebeurd door samen met 

ondernemers hier invulling aan te geven. Ondernemers hebben dus belangrijke bijdrage geleverd in 

de visievorming en ideeën rondom de daadwerkelijke uitvoering. Door deze manier van werken is 

het draagvlak van de maatregelen groot. 

Ondernemers hebben input geleverd tijdens de vele gesprekken die zijn gevoerd en de 

bijeenkomsten die wij in 2016 hebben georganiseerd. Daarnaast heeft ook de MKB-enquête input 

geleverd voor de nota. 

Wij hebben in deze kadernota sterk ingezet op het creëren van integraliteit en samenwerking. Wij 

merken dat wij de afgelopen periode vertrouwen hebben opgebouwd bij onze ondernemers en 

bedrijven. Er is een breed draagvlak voor de beleidskeuzes en het uitvoeringsprogramma van deze 

kadernota. Wij willen dit vertrouwen vasthouden en ook daadwerkelijk samen met de ondernemers 

aan de slag gaan. 

Aanpak/Uitvoering
Aan alle speerpunten die centraal staan in de Nota Economie zijn acties verbonden. Het 

Uitvoeringsprogramma 2017-2020 geeft exact aan welke acties worden ondernomen, op welke 

wijze, wanneer en door wie. Met een EZ formatie van 1,6 FTE in totaal en een budget van 

€ 10.600 structureel en in 2018 incidenteel € 10.100 extra, kunnen wij het complete 

uitvoeringsprogramma in de periode tot 2020 tot uitvoering brengen. 

Voor het Uitvoeringsprogramma verwijzen wij u naar de Nota Economie (bijlage 1 en 2) en de 

oplegnotitie (bijlage 3). 

Communicatie
Na besluitvorming in de raad wordt een kort inhoudelijk filmpje gemaakt dat wij gaan gebruiken om 

onze ondernemers te informeren over belangrijkste speerpunten en acties in de nota. Het filmpje is 

geënt op het filmpje in bijlage 2. 

Ook zullen wij individuele gesprekken en de bijeenkomsten in 2017 gebruiken om onze bedrijven te 

informeren. 

Financiële consequenties
Personeel

Om de nota te effectueren en het omgevingsloket in belangrijke mate te vullen, is er formatie nodig 

voor een bedrijfscontactfunctionaris (BCF) van ten minste 0,8 Fte. Hiervoor is voor 2017  

aanvullend budget beschikbaar gesteld door het college. Vanaf 2018 is er gedeeltelijk budget 

beschikbaar (0,4 FTE). Om de in het uitvoeringsprogramma opgenomen werkzaamheden te kunnen 

uitvoeren is echter 0,8 FTE voor de BCF en 0,8 FTE voor een beleidsmedewerker EZ nodig. 
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Onderstaande tabel geeft het financiële overzicht weer.  

2017 2018 2019 2020

Formatie

Benodigd budget formatie

Formatie BCF 0,8 Fte schaal 10 m.i.v. 1 juli 2017 28.800 57.500 57.500 57.500

Formatie beleidsmedewerker EZ 0,8 Fte schaal 11 

m.i.v. 1 juni 2017

(38.200) 65.500 65.500 65.500

Totaal formatie 28.800

(67.000)2

123.000 123.000 123.000

Dekking

Aanwezig formatiebudget 

bedrijfscontactfunctionaris

18.500 37.000 37.000 37.000

In coalitieperiode beschikbaar gestelde 0,4 fte BCF1 10.300   9.600

Totaal dekking formatie 28.800 56.600 47.000 47.000

Nog te dekken voor formatie3 0

(38.200)2

66.400 76.000 76.000

1. In het MJB 2014-2017 is gesteld dat de BCF-functie zou worden uitgebreid. Deze uitbreiding van 

0,4 fte vormt een taakstelling op het p-budget. Dit extra tekort zal worden meegenomen in de 

voorjaarsnota 2017.

2. Het college stelt voor om in 2017 geen budget ter beschikking te stellen voor de formatie 

beleidsmedewerker EZ.

3. Het creëren van 0,8 FTE voor een beleidsmedewerker EZ en 0,4 FTE voor de BCF zal in het MJB 

worden opgenomen. 

De benodigde bedragen vanaf 2018 worden u voorgelegd in het MJB, om een integrale afweging 

mogelijk te maken. 

Uitvoeringsprogramma

Het huidige EZ budget van € 10.000 per jaar wordt ingezet voor bestedingen opgenomen in het 

uitvoeringsprogramma. Dit budget loopt af in 2017. Daarnaast worden er structurele budgetten 

van € 8.700 voor regionaal onderzoek, van € 2.000 voor recreatie en toerisme en van 

€ 3.000 voor Fair trade gebruikt als dekking van materiële kosten.

De BCF heeft een structureel budget van € 9.500 als ‘handgeld’. Dit bedrag is niet beschikbaar voor 

het Uitvoeringsprogramma van de Kadernota Economie maar is bestemd voor diverse zaken zoals 

onderzoek, representatiekosten, onvoorzien etc. Het gaat om besteding van een gedeelte van de 

opbrengst van de concessies voor de zogenaamde A0 frames (Robin Best). 
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In onderstaand overzicht is het benodigde materieel budget en aanwezige dekking opgenomen.

2017 2018 2019 2020

Materieel

Benodigd budget materieel

Structureel 21.400 24.400 24.400 24.400

Incidenteel 2.500 10.000 0 0

Totaal materieel 23.900 34.400 24.400 24.400

Dekking materieel 23.900 13.700 13.700 13.700

Nog te dekken materieel budget 0 20.700 10.600 10.600

Wij hebben gezocht naar middelen om het in 2017 en verder het benodigde budget te vinden 

binnen de begroting van het begrotingsonderdeel 6 Economie en cultuur. Dit is niet gelukt. Daarom 

vragen wij u dit materieel budget ter beschikking te stellen.

 

Juridische consequenties
-

WMO-aspecten
In het landelijk gesloten sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt. Het sociaal akkoord richt zich op 

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

De Nota Economie draagt eraan bij om deze doelstelling te behalen. Dit komt vooral tot uiting in de 

Integrale Werkgeversbenadering. Het Ondernemersloket heeft een centrale rol in het waarborgen 

van de integraliteit  van ondernemersvraagstukken. Het sociaal domein is in het Ondernemersloket 

vertegenwoordigd. De bedrijfscontactfunctionaris en de beleidsmedewerker EZ zetten zich in 

contacten met het bedrijfsleven actief in op deze doelstelling te laten slagen. 

Gezondheid
Een omgeving waarin het niet alleen prettig wonen, maar ook prettig en duurzaam ondernemen is, 
heeft een gunstig effect op de gezondheid van de inwoners.

Duurzaamheid
In de nota is de verbinding gelegd tussen economie en duurzaamheid. Duurzaamheid is een van de 

speerpunten in de nota. Het gaat dan om: 

 Opzetten uitvoeringsprogramma Duurzame Economie

 Stimuleren en ondersteunen van bedrijven met duurzame initiatieven

 Ondersteunen subsidie aanvraag Hooijer/Parenco t.b.v. vervoer van biomassa over water

 Faciliteren en ondersteunen van het project geothermie bij Parenco

 Promoten duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen via het 

Ondernemersloket, de website en tijdens contacten met bedrijven

 Opnemen duurzaamheid als thema bij jaarlijkse brede bedrijvenbijeenkomst

 Meedoen aan regionale aanpak gericht op energiebesparing middelgrote bedrijven

 Onderzoeken of cursus Duurzaam Ondernemen voor ondernemers zinvol kan zijn

 Flexibele houding bij nieuwe initiatieven op het vlak van duurzaamheid

 Waar mogelijk faciliteren initiatieven op het vlak van circulaire economie
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Effect op vermindering regeldruk
Uit de gesprekken met ondernemers, de bijeenkomsten en de MKB enquête is niet gebleken dat  

vermindering van de regeldruk voor ondernemers een belangrijk thema is. In de Nota Economie is 

dit dan ook niet als speerpunt opgenomen en zijn andere accenten gelegd.  

Alternatieven 
De Nota Economie niet vaststellen. Echter dan:

 wordt de ambitie, zoals geformuleerd in het Coalitieprogramma Veranderend Renkum niet 

waargemaakt

 heeft dat gevolgen voor de samenwerking met ondernemers. Er is sterk ingezet op 

wederzijdse samenwerking en het creëren van draagvlak. Dat vertrouwen gaat teloor.

 kunnen wij - zonder Ondernemersloket -  de integraliteit niet waarborgen terwijl in de 

samenwerking tussen de diverse beleidsvelden juist daar een grote meerwaarde zit.

 wordt geen uitvoering gegeven aan de acties in het Uitvoeringsprogramma

Zonder vaststelling van de Nota economie kunnen wij de integraliteit die nodig is voor 

ondernemersvriendelijkheid niet waarborgen. En alleen met het totale budget kunnen wij de acties 

in het uitvoeringsprogramma uitvoeren en daarmee de ambitie waarmaken.

Bijlagen bij dit voorstel:
- Nota Economie “Groei bereik je samen” 
- korte film; wordt u digitaal toegestuurd
- Oplegnotitie Nota Economie
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