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Aanleiding voor deze notitie

De Nota Economie is een concrete vertaling van de ambitie zoals verwoord in het 
Coalitieprogramma ‘Veranderend Renkum’. Om de nota te kunnen effectueren is formatie nodig van 
1,6 FTE op economie (0,8 FTE BCF en 0,8 FTE EZ beleid). Vanaf juni 2017 is slechts 0,4 FTE 
beschikbaar (huidige BCF formatie). Dit is structureel budget. In het Meerjarenbeleidsplan zal een 
integrale afweging plaatsvinden t.b.v. een uitbreiding op EZ formatie tot 1,6 FTE. Invulling hiervan 
kan dan op z’n vroegst in 2018 plaatsvinden. 

Het college heeft besloten om de uitbreiding van de BCF-functie tot 0,8 FTE in 2017 voort te zetten. 
Daarmee kan de periode tot 1-1-18 worden overbrugd door het aanstellen van een tijdelijke BCF.

De ambitie zoals verwoord in de Nota Economie zal in 2017 met deze formatie niet gehaald worden. 
Het actieprogramma vraagt namelijk om inzet van 1,6 FTE. Dat betekent dat er keuzes gemaakt 
moeten worden; wat doen we wel en wat doen we niet? Wij gaan vooralsnog vanuit dat in het MJB 
2018-2021 besloten zal worden om de financiën ter beschikking te stellen, waardoor de benodigde 
formatie uitbreiding tot 1,6 FTE per 1-1-2018 kan ingaan. 

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 
afgelopen jaren te verspelen?  En wat kunnen we dit jaar niet uitvoeren?  Met dit memo maken wij 
dit inzichtelijk. 

Acties 2017

In onderstaande tabel  zijn alle acties uit de Nota Economie voor 2017 op een rij gezet. Om de 
zorgvuldig opgebouwde relatie met het bedrijfsleven in stand te houden moeten enkele acties 
absoluut doorgang vinden. Deze acties worden zichtbaar gemaakt in de tabel met een +. Deels kan 
dit worden ingevuld met de tijdelijke BCF, deels zal de organisatie hiervoor een oplossing (moeten) 
bedenken. Met een – is aangegeven wat we dit jaar niet kunnen oppakken. 
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Speerpunten en acties 
Nota Economie voor 
2017
Algemeen Oppakken 

of niet
Toelichting

EZ Beleid
 Continue aandacht voor 

stimulering economische 
ontwikkeling

 Bestuurlijke ondersteuning
 Strategische vraagstukken en 

verbinding met andere sectoren 
intern en extern

 Begeleiding Ondernemersloket
 Opzetten programma duurzame 

economie
 Reguliere vraagstukken en 

werkzaamheden
 Verantwoordelijkheid 

Uitvoeringsprogramma

-

-
-

-

-

-

Geen formatie op EZ beleid in 2017

BCF Algemene zaken
 Bedrijfsbezoeken
 Informatieverstrekking
 Periodiek overleg organisaties
 Projecten

+
+
+
+

tijdelijke BCF 

Integrale werkgeversbenadering
1. Opzetten Ondernemersloket -
2. Versterken rol BCF -
3. Integraal verbinden economie 

met andere beleidsvelden
-

4. Verbeteren ingang website voor 
ondernemers

-

5. Opzetten klantcontactsysteem -
6. Brede bedrijvenbijeenkomst + Medewerkers participatie en tijdelijke BCF 

en portefeuillehouder
Van groot belang voor relatie met 
ondernemers. 

7. Deelname Dag van de 
Ondernemer

+ Ingevuld door tijdelijke BCF samen met 
portefeuillehouder

8. Werken aan een 
dienstverlenende cultuur 
binnen de gemeente

-

Starters en ZZPers
1. Organiseren kennis- en 

netwerkbijeenkomsten
-

2. Signaleren mogelijkheden en 
verbinden partijen bij 
ruimtevraag

-

3. Betere begeleiding aanvraag 
vergunningen

-

4. Meer bekendheid geven aan 
aanbestedingen

-

5. Onderzoeken mogelijkheden 
starterstraject

-
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Vrijetijdseconomie
1. Voortzetten bestaande 

samenwerking
 Platform Toerisme Lage 

Veluwe
 Airborne gemeenten
 (Bilderberg) hotels
 Bedrijfsleven
 RBT KAN
 VVV
 Veluwezoom

+ Door beleidsmedewerker Recreatie en 
toerisme voor zover mogelijk/passend in 
zijn taken

2. Stimuleren ontwikkeling 
arrangementen

-

3. Vermarkten Renkums product -

Bedrijventerreinen
1. Blijven inzetten op 

herstructurering en 
revitalisering

- Wordt niet actief opgepakt

2. Nieuwe ontwikkelingen op Hes 
West

+ Projectmanager bedrijventerreinenr Dit is 
echter nauw verweven met de 
ontwikkelingen op de Klingelbeekseweg. 
Voor zover mogelijk zal de projectmanager 
ook De Hes West begeleiden

3. Actieve acquisitie -
4. Inzetten op verminderen 

leegstand
- Wordt niet actief opgepakt

5. Positieve houding t.o.v. 
regionale afstemming

+ Portefeuillehouder

Zorgeconomie
1. Stimuleren samenwerking 

tussen ondernemers toerisme 
en recreatie en de 
zorginstellingen

-

2. Uitdragen aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor zorg 
gerelateerde bedrijvigheid

-

3. Meer integraliteit bij vragen 
bedrijven 

-

Duurzaamheid
1. Stimuleren en ondersteunen 

duurzaamheidsinitiatieven 
bedrijven

+ Door beleidsmedewerker Energie en 
klimaat of Milieu en Duurzaamheid voor 
zover dat past in hun takenpakket

2. Duurzaamheid als thema 
bedrijvenbijeenkomst

-

3. Promoten MVO - Niet actief oppakken
4. Uitvoeringsprogramma 

Duurzame Economie
-

5. Behouden Fairtrade titel + Tijdelijke BCF
6. Continueren partnership De 

Groene Hub
+ Tijdelijke BCF en portefeuillehouder

Continue invulling van belang met name 
voor bedrijven in Papierindustrie (Parenco 
en Schut) 

Detailhandel
1. Behoud en versterken van het 

voorzieningenniveau voor onze 
eigen inwoners

-

2. Actief inzetten op - Uitsluitend afmaken winkelvisie Oosterbeek 
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leegstandsbestrijding in de 
winkelcentra van Renkum en 
Oosterbeek

maar dit niet actief oppakken 

3. Investeren in openbare ruimte 
t.b.v. de aantrekkelijkheid van 
het winkelgebied

+/- Uitvoering Maatregelenplan Renkum wordt 
door tijdelijke BCF en 
ondernemersvereniging verderopgepakt. 
Fysieke maatregelen winkelgebied 
(zijstraten e.d.) worden opgepakt door 
projectmanager RO 
Acties voortvloeiend uit actieplan 
Oosterbeek verschuiven naar 2018. 

4. Streven naar clustering van 
winkels in de centrumgebieden

- Niet actief oppakken

Regionale Positionering
1. Voortzetten samenwerking in de 

regio
+ Portefeuillehouder

2. Deelname in regionale 
overleggen

+ Oplossing zoeken binnen organisatie

3. Leggen van verbindingen 
tussen Regio Arnhem Nijmegen 
en Foodvalley

-

4. Structureel financiële middelen 
beschikbaar houden voor 
regionaal onderzoek

+ Portefeuillehouder/hoofd ROM

Belangrijkste conclusies

 Alleen actief oppakken wat het meest noodzakelijk is: de Brede Bedrijvenbijeenkomst en de 
Dag van de Ondernemer

 Lopende BCF zaken (bedrijfsbezoeken en aanspreekpunt) continueren
 Geen Ondernemersloket
 Geen integrale werkgeversbenadering
 Geen inzet op economisch beleid en bestuursondersteuning
 Geen inzet op ZZPers en starters
 Geen inzet op detailhandel en leegstand, wel afmaken winkelvisie Oosterbeek
 Op het vlak van duurzaamheid alleen reactief bezig zijn
 Uitsluitend de belangrijkste samenwerkingsverbanden in de lucht houden
 Met het verschuiven van acties naar achteren in de tijd wordt de druk op de jaren erna (met 

name 2018) erg hoog. 
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