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Economische Agenda 2018
Te besluiten om
1. De Economische Agenda 2018 vast te stellen

Inleiding
Samen zetten we ons in voor een gemeente waar het prettig wonen en werken is. Aandacht
voor economie is daarbij belangrijk. Door gunstige economische ontwikkelingen komen er
banen bij en neemt het welzijn toe. Ondernemers –klein of groot, met of zonder personeelspelen hier uiteraard een belangrijke rol in als ‘kapitaal’ van onze gemeente. Daarom willen
we als gemeente een aantrekkelijke gemeente zijn voor ondernemers. Dat kan door
ondernemers te faciliteren en stimuleren. In onze economische agenda staat hoe we dat al
doen en wat we dit jaar willen doen om dat te verbeteren. De agenda is opgebouwd aan de
hand van de volgende thema’s: de regio, ondernemerschap, onderwijs&arbeidsmarkt, smart
infrastructure, communicatie en bereikbaarheid. Per thema is een kernboodschap
geformuleerd waaraan de genoemde acties een bijdrage leveren.

Beoogd effect
Versterking van de Krimpense economie als onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH).
Argumenten
1.1 De Economische Agenda is tot stand gekomen door een interactief proces
Er is een scrumsessie georganiseerd waarin naast collega’s uit onze eigen organisatie,
ondernemers, raadsleden, beleidsadviseurs van de DCMR, MRDH en buurgemeenten mee
konden denken over de input voor de verschillende thema’s van de agenda. Het resultaat is
besproken in het Overlegorgaan Bedrijven en de ondernemerskring Krimpen aan den IJssel
heeft per brief gereflecteerd op het resultaat.
1.2 Er is draagvlak voor het resultaat
Mede doordat de agenda tot stand gekomen is met input vanuit verschillende partners is het
resultaat een breed gedragen Economische Agenda waarin onze partners zich herkennen.
Zij zien het belang om waar mogelijk met elkaar te werken aan het versterken van de
economische kracht van onze gemeente dan wel regio.
1.3 Flexibele agenda voor één jaar zodat nieuw college haar prioriteiten kan toevoegen
In 2017 is al gewerkt met de Economische Agenda maar is de agenda nog niet formeel
vastgesteld. Daar is nu het moment voor zodat er duidelijkheid is over de activiteiten voor het
komende jaar. Een nieuw college kan voor de komende jaren haar prioriteiten toevoegen en
voor volgend jaar een nieuwe agenda vaststellen.
1.4 Acties uit de economische agenda zijn gericht op het versterken van onze economie
We staan aan de vooravond van fundamentele veranderingen in de manier waarop we met
elkaar omgaan, leven en werken. Verkoop via webshops neemt toe, met een 3D-printer kun

je thuis van alles produceren en voor overleg hoef je niet meer bij elkaar te zitten. Deze
nieuwe tijd vraagt veel van bedrijven, overheden werknemers en gemeenschappen. Met de
acties uit deze economische agenda zetten we in op het stimuleren en faciliteren van
ondernemerschap om zo een bijdrage te leveren aan het versterken van onze economie.
Kanttekeningen
Krimpen aan den IJssel kan het niet alleen
Het versterken van onze economie kunnen we als overheid niet alleen. Het zijn met name de
bedrijven die zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Wij kunnen als overheid
faciliteren en stimuleren en daar zijn we op aanspreekbaar. Samenwerking met onze
ondernemers en ketenpartners is hierbij van cruciaal belang.
Financiën
Voor 2018 is er € 30.955 beschikbaar voor economische zaken. Dat is voldoende om
uitvoering te geven aan de acties zoals benoemd in de voorliggende Economische Agenda
2018.
Communicatie
De economische agenda wordt op de website van de gemeente geplaatst en is onderdeel
van het reguliere overleg met de vertegenwoordigers van de ondernemers te weten ZZP
Krimpenerwaard en Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel.
Uitvoering
Op dit moment is er onvoldoende capaciteit aanwezig om alle acties uit de voorliggende
Economische Agenda op te pakken. De verwachting is dat er afhankelijk van de prioriteiten
van het nieuwe college rond de zomer extra capaciteit beschikbaar komt.
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