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Stel dat u de lokale economie kunt stimuleren? 
 
Wij willen een toekomstbestendige economie stimuleren. Een goed ondernemersklimaat voor alle 
ondernemers is daarbij noodzakelijk. Vroeger lag de druk op verruiming van het aanbod en 
bereikbaarheid van werklocaties en dienstverlening aan ondernemers. Dit is nog steeds belangrijk, 
maar we willen meer doen. 
 
Wij verwachten dat digitale en duurzame innovaties zorgen voor een andere economie;  
Een andere manier van produceren en organiseren. Wij geloven dat ‘een toekomstbestendige 
economie’ gerealiseerd wordt door meer samenwerking met ondernemers. Dit levert waardevolle 
resultaten op die bijdragen aan de volgende economische doelen: 
1. Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid  
2. Toename van de bestedingen 
 
We verwachten dat het halen van deze doelen bijdraagt aan de leefbaarheid in 
onze gemeente. Waar mensen in hun inkomen kunnen voorzien en gebruik kunnen maken 
van voorzieningen. 
 
We hebben met u eerder dit jaar onderwerpen verzameld die volgens u belangrijk zijn voor ons 
lokaal economisch beleid. Daaruit gebruiken wij nu 5 instrumenten om een toekomstbestendige 
economie te stimuleren. Deze zijn: 
1. Werkomgeving en Infrastructuur:  

zorg voor goede werklocaties zoals bedrijventerreinen, winkelcentra en toeristische attracties 
en de bereikbaarheid daarvan; 

2. Dienstverlening:  
dienstverlening aan bedrijven bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een bedrijfspand; 

3. Samenwerking tussen ondernemers:  
stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling in dezelfde bedrijfssectoren en tussen 
bedrijfssectoren; 

4. Samenwerking tussen ondernemers – onderwijs/onderzoek – overheid:  
het stimuleren van de samenwerking tussen deze 3 partners. Hierbij betrekken we ook de 
arbeidsmarkt; 

5. Toeristische en economische positionering:  
toeristische en economische promotie en actief relatiebeheer door de gemeente. 

 
Deze vijf instrumenten komen terug in de verschillende hoofdstukken: 
Nr Instrument H1  

Welke ont-
wikkelingen 
komen op ons af? 

H2 
Wat zijn onze 
Randvoor-
waarden? 

H3  
Waar staan 
we nu? 

H4  
Wat willen we 
bereiken? 

H5 
Hoe kunnen 
we het 
aanpakken 

 Thema Vitale economie      
3) Samenwerking tussen 

ondernemers 
X X X X X 

4) Samenwerking tussen 
ondernemers – 
onderwijs/onderzoek – 
overheid 

x X X X X 

 Thema Ondernemersklimaat      
1) Werkomgeving & 

infrastructuur 
 X X X X 

2) Dienstverlening   X X X X 
 Thema positionering      
5) Toeristische en economische 

positionering 
 X 

 
X 
 

X X 

 
In de hoofdstukken 4 en 5 introduceren we de doelenboom: 
We kennen 1 ambitie 'een toekomstbestendige economie die bijdraagt aan Welzijn en Leefbaarheid' 
We kennen 2 doelen: 1. Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid  
            2. Toename van de bestedingen 
We kennen 3 thema's: 1. Vitale economie 
   2. Ondernemersklimaat 
   3. Postionering 
Hieronder zijn de 5 instrumenten verdeeld.  
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Deze doelenboom is een manier om van ambitie en visie te komen tot concrete uitvoering. Nadat de 
raad de richting heeft bepaald, maken we de doelen specifiek meetbaar acceptabel realistisch 
tijdgebonden. We verbinden daaraan indicatoren. De projecten en acties dragen bij aan de doelen.  
 
In het laatste hoofdstuk 6 leggen wij u de volgende keuzes voor:  
 
Basis scenario 1: ‘De basis op orde’ 
In dit minimale scenario zijn we uitsluitend lokaal gericht. We zetten alleen de basisinstrumenten 

in werkomgeving & bereikbaarheid, dienstverlening en toeristische promotie. We zetten dus alleen 

in op het basale thema ondernemersklimaat en toeristische promotie. De rest laten we over aan de 

ondernemers. Er is sprake van minimale en basale samenwerking tussen ondernemers en de 

gemeente alleen op het gebied van dienstverlening.   

Als u kiest voor 'de basis op orde', dan kiest u voor: 
➘ Alleen voor de lokale schaal en focus; we pakken alleen de lokale werkomgeving, infrastructuur  

dienstverlening en toeristische promotie op;  
➘ Er is geen tot nauwelijks verbinding met de regionale schaal en focus;   
➘ In de gemeentelijke lokale economie zorgen we er vooral voor dat de werkomgeving, 

bereikbaarheid en de dienstverlening op orde is. Dit is de basis; 
➘ We verbeteren deze basis met de instrumenten werkomgeving & infrastructuur, dienstverlening 

en toeristische positionering; 
➘ Het thema vitale economie’’ is een onderwerp van de ondernemers zelf;  
➘ De gelden die voor programma 4 economie bestemd zijn worden hierop ingezet. Ook de extra 

gereserveerde gelden in de begroting zetten we hier op in.  
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Voordelen  
1. De lokale schaal en focus is scherp en goed afgebakend; 
2. We bedienen de ondernemers lokaal binnen onze gemeentegrenzen met de 

basisrandvoorwaarden.  
Nadelen 
1. We behalen nauwelijks onze doelen en de bijdrage aan de leefbaarheid;  
2. We stimuleren geen ‘toekomstbestendige economie’; 
3. We haken niet aan bij de kansen die de digitale duurzame innovaties ons bieden; 
4. We gaan economisch achter lopen bij de Westfriese economische ontwikkelingen op het 

gebied van de vitale economie; 
5. Vanwege de focus op het lokale niveau maken we nauwelijks en passief verbinding met de 

regionale economische agenda en regionale samenwerkingsverbanden. Dit speelt zich 
immers op regionaal niveau af. We regelen de zaken alleen lokaal;  

6. We maken lokaal nauwelijks en passief gebruik van de gemeenschappelijke regelingen 
waaraan we wel bijdragen zoals, Recreatieschap Westfriesland, Werk’Saam Westfriesland, 
het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en de regionale producten zoals de REA 
onderwijs en REA economie; 

7. We maken lokaal nauwelijks en passief gebruik van de kennis, kunde en organisatiekracht 
die regionaal is gebundeld in de Regionale Economische Agenda en het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord Holland Noord; 

8. We hebben een beperkte slagkracht vanwege onze lokale schaal en focus. 
 
Beperkt scenario 2: ‘De Lokale Vitale economie’ 
In dit beperkte scenario zijn we uitsluitend lokaal gericht. We zetten wel in op de thema's 

ondernemersklimaat én vitale economie en de positionering daarvan. We zetten alleen lokaal in op 

de instrumenten; samenwerking tussen ondernemers, ondernemers-onderwijs-overheid. Dit naast 

de basisinstrumenten die we lokaal inzetten.  

Als u kiest voor 'de lokale vitale economie', dan kiest u voor: 
➘ Alleen voor een lokale schaal en focus; we pakken alleen de lokale samenwerking tussen 

ondernemers en ondernemers - onderwijs - gemeente op. Dit naast de lokale werkomgeving, 
infrastructuur en dienstverlening en toeristische promotie;  

➘ Er is geen tot nauwelijks verbinding met de regionale schaal en focus;   
➘ Lokaal zetten we in op ‘samenwerking’ om zo in te spelen op de kansen die digitale en 

duurzame innovaties bieden; 
➘ We behouden de goede basis; 
➘ We zetten dus alle 5 de instrumenten lokaal in;  
➘ We blijven de al opgezette samenwerking in de toeristische sector en nautische sector 

stimuleren en richten ons bijvoorbeeld ook op innovaties in de lokale bouwsector;  
➘ We werken lokaal niet aan bestaande nieuwe regionale samenwerkingsverbanden, zoals een 

regionaal nautisch cluster; 
➘ De gelden voor programma 4 in de begroting richten zich op de basis, de extra geserveerde 

gelden in de begroting kunnen we inzetten op de lokale vitale economie. 
 
Voordelen   
1. De lokale schaal en focus is scherp en goed afgebakend; 
2. We zetten lokaal in op de kansen van de vitale economie, naast een goede basis. 
Nadelen 
1. We behalen beperkt onze economische doelen en bijdrage aan de leefbaarheid; 
2. We stimuleren beperkt een ‘toekomstbestendige economie’; 
3. Vanwege de focus op het lokale niveau maken we nauwelijks en passief verbinding met de 

regionale economische agenda en regionale samenwerkingsverbanden. Dit speelt zich 
immers op regionaal niveau af. We regelen de zaken alleen lokaal;  

4. We richten ons alleen op de lokale netwerken terwijl ondernemers bovenregionaal 
georganiseerd zijn bijvoorbeeld Greenport NHN en Seed Valley bedrijven, de toeristische 
marketing en de economische positionering; 

5. We maken lokaal nauwelijks en passief gebruik van de gemeenschappelijke regelingen 
waaraan we wel bijdragen zoals, Recreatieschap Westfriesland, WerkSaam Westfriesland, 
het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en de regionale producten zoals de REA 
onderwijs en REA economie; 

6. We maken lokaal dus nauwelijks en passief gebruik van de kennis, kunde en 
organisatiekracht die regionaal is gebundeld in de Regionale Economische Agenda en het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord; 

7. We hebben een beperkte slagkracht vanwege onze lokale schaal en focus. 
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Effectief Scenario 3: ‘Lokale vitale economie en regionale samenwerking’ 
In dit effectieve scenario ligt de focus op de lokale economie. We zetten op de volle breedte in op 

alle drie de thema's; vitale economie, ondernemersklimaat en positionering daarvan. We gebruiken 

de regionale samenwerking, kennis, kunde, netwerken en slagkracht om onze lokale economisch te 

verstevigen.  

Als u kiest voor dit scenario dan kiest u voor: 
➘ De ondersteuning van de 3 thema’s vitale economie, ondernemersklimaat en positionering in de 

volle breedte op lokaal niveau. We zetten hiervoor alle 5 de instrumenten in;  
➘ Waar mogelijk haken we aan bij de regionale economische agenda en het jaarplan van het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord;  
➘ We maken actief gebruik van de regionale samenwerking, kennis, kunde. Hiermee organiseren 

we een organisatorische en een financiele hefboom. Zo organiseren we extra slagkracht om 
onze lokale economie te verstevigen; 

➘ We gebruiken de regionale netwerken, kennis en kunde om zowel de groei van binnenuit en van 
buitenaf te stimuleren;  

➘ We werken proactief mee aan bestaande en nieuwe regionale samenwerkingsverbanden om zo 
onze lokale samenwerking tussen ondernemers en ondernemers - onderwijs/onderzoek - 
overheid te verbeteren. Seed Valley is hiervan een voorbeeld maar ook een regionaal nautisch 
cluster; 

➘ We maken proactief gebruik van de gemeenschappelijke regelingen waaraan we bijdragen zoals, 
Recreatieschap Westfriesland, WerkSaam Westfriesland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland 
Noord en de regionale producten zoals de REA onderwijs en REA economie; 

➘ De gelden voor programma 4 in de begroting richten zich op de basis, de extra geserveerde 
gelden kunnen we inzetten op de lokale vitale economie. Waar mogelijk haken we aan op de 
regionale investeringen. Daarmee organiseren we een financieel hefboom effect.  
 
Voordelen 
1. We leveren de meest efficiënte bijdrage aan onze doelen en een optimale bijdrage aan de 

leefbaarheid;  
2. We zetten in op samenwerking om zo in te spelen op de kansen die de digitale en duurzame 

innovaties bieden. Dit doen we naast het behoud van een goede basis. 
3. We kunnen zo optimaal inzetten op de 3 thema's. Vanwege efficiëntie en effectiviteit zijn 

deze thema's immers op regionaal niveau georganiseerd. Bijvoorbeeld ondernemers en 
overheden zijn bovenregionaal georganiseerd in de Greenport NHN en Seed Valley , de 
toeristische marketing en de economische positionering; 

4. We maken actief gebruik van de gemeenschappelijke regelingen waaraan we bijdragen 
zoals, Recreatieschap Westfriesland, WerkSaam Westfriesland, het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord Holland Noord en de regionale producten zoals de REA onderwijs en REA economie; 

5. We hebben een scherpe lokale focus en werken proactief samen daar waar er een 
meerwaarde inzit op het gebied van kennis, kunde, netwerken, organisatiekracht;  

6. Zodoende ontstaat er efficiënt en effectieve uitvoering om onze ambitie en doel te halen. 
We maken immers gebruik van de organisatorische en financiële hefboom mogelijkheden; 

7. We organiseren daarmee extra slagkracht voor onze eigen economische ontwikkeling. 
Nadelen 
1. Het proactief gebruik maken van onze netwerken en regionale samenwerkingsverbanden 

vragen ook om tijd en capaciteit. De focus is daarmee wat breder dan alleen onze 
gemeente.  

 
 


