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Adviesnota raad
Economische Visie: de economie trekt aan...jou!

Samenvatting

De lokale economie wordt bepaald door de mate waarin een gemeenschap in haar 
inkomensvraag kan voldoen. Een deel van de inkomensvraag wordt via uitkeringen 
ingevuld; het overige deel is uit te drukken in werkgelegenheid. Een deel van die 
werkgelegenheid wordt concreet door overheid bepaald cq ingevuld. Dat betreft de 
banen in o.a. de zorg, onderwijs en gemeentelijke diensten. Voor overige banen is een 
gemeenschap aangewezen op de werkgelegenheid bij het bedrijfsleven.

De 'Economische visie: de economie trekt aan...jou!' is gericht op het bestendigen en 
mogelijk laten groeien van de werkgelegenheid bij het bedrijfsleven. In een vijftal 
thema's zijn hiervoor kaders aangegeven die als leidraad functioneren voor een 
proactieve of reactieve aanpak door gemeente Veldhoven.

Beslispunten

1. Vaststellen van de 'Economische visie: de economie trekt aan...jou!'.

Inleiding

Deze economische visie is tot stand gekomen via een samenspraak proces. Dit proces 
heeft de input geleverd die tot een onderverdeling van de visie naar een vijftal 
thema's heeft geleid. De visie is ter kennisname voor de kerntakendiscussie reeds aan 
uw raad aangeboden. Sindsdien zijn er reeds enkele aanscherpingen in het document 
aangebracht, waarmee nu al zichtbaar wordt dat het een levend document is. De 
economie is voortdurend in beweging en de visie moet daarvoor ook de nodige 
flexibiliteit meebrengen. Het kan tegenwoordig geen statische leidraad zijn; de 
afgelopen jaren hebben dit meer dan eens bewezen. Cijfermatige onderbouwingen zijn 
regelmatig binnen enkele weken verouderd gebleken. Daarom is er ook voor gekozen 
om van de visie geen zwaarlijvig document te maken, maar om de visie vorm te 
geven in een hoofdlijnendocument, juist om op hoofdlijnen richting te geven aan de 
manier waarop we de werkgelegenheid in het bedrijfsleven optimaal stimuleren. 
Daarbij gaan we uit van een rol van de gemeente als partner in het totale 
economische netwerk, waarbij we op de vijf thema's uitgaan van zowel een proactieve 
als reactieve rol.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Ruimtelijke structuurvisie Veldhoven
- Detailhandelsstructuurvisie 'Visie op detailhandel in Veldhoven'
- Profiel van Veldhoven (vastgesteld 15-12-2015)
- Motie 'Stad van de arbeid' (aangenomen bij Algemene Beschouwingen 11-11-2014)
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Beoogd effect

De economische visie geeft richting aan de wijze waarop gemeente Veldhoven de 
werkgelegenheid in het lokale (en regionale) bedrijfsleven kan bestendigen en kan 
helpen groeien. De visie helpt de samenhang te onderkennen en de rol die de 
gemeente kan spelen te bepalen. Die rol kan proactief en reactief zijn en met de visie 
stellen we daarvoor de kaders.

Argumenten

1.1. We willen de werkgelegenheid in Veldhoven bestendigen en laten groeien.
’Banen, banen, banen'; met deze economische visie willen we werkgelegenheid in het 
bedrijfsleven bestendigen en laten groeien. Terwijl we het initiatief vooral bij de markt 
laten, nemen we wel onze verantwoordelijkheid om initiatieven een kans te geven, 
voor zover deze initiatieven bijdragen aan het behouden of creëren van banen. Want 
uiteindelijk zorgen we daarmee dat onze gemeenschap versterkt wordt.

1.2. Een economische visie is noodzakelijk om als gemeente een rol te spelen bij het 
vergaren van voldoende inkomen uit werkgelegenheid bij het bedrijfsleven.
Economisch beleid is geen wettelijke taak voor gemeenten, voor zover het niet raakt 
aan ruimtelijke ordeningstaken. De maatschappelijke opgave om als gemeenschap 
voldoende inkomen te vergaren en het feit dat een omvangrijk deel van dat inkomen 
uit het bedrijfsleven afkomstig is, maakt een economische visie wel noodzakelijk voor 
een gemeente die deze opgave wil oppakken.

1.3. Het voorzieningenniveau wordt versterkt dankzij inkomen uit de economie.
Het deel van het voorzieningenniveau dat in Veldhoven verzorgd wordt door bedrijven 
(winkels, horeca, diverse diensten) is ook afhankelijk van de mate waarin de 
Veldhovense gemeenschap in haar eigen inkomen voorziet. Een sterke economie die 
voor betaald werk zorgt en daarmee bestedingen in winkels, horeca, etc. levert zo ook 
een bijdrage aan het bestendigen van die voorzieningen. Dankzij de rol van 
werkgemeente trekt Veldhoven bovendien werknemers van buiten de gemeente die 
als consumenten ook een soortgelijke extra bijdrage leveren aan het in stand houden 
van deze Veldhovense voorzieningen.

1.4. De economische visie is de basis waarop gemeente Veldhoven haar rol in het 
economisch netwerk kan oppakken.
Van alle partijen die samen het economische netwerk vormen, heeft de gemeente 
verreweg het beste inzicht in de samenstelling van dat netwerk. Daarmee heeft de 
gemeente ook de beste informatie die tot samenwerking, innovatie en zodoende 
banengroei kan leiden. Het zelf-organiserend vermogen van het bedrijfsleven om door 
samenwerking tot vernieuwing te komen moet door een onafhankelijke partij op gang 
worden geholpen. Die partij is op lokaal niveau vooral de gemeente. De economische 
visie is de basis waarop gemeente Veldhoven die rol kan oppakken.

1.5. Met de economische visie zetten we in op een krachtige deelname van Veldhoven 
in de regionale economische samenhang.
Het Veldhovense bedrijfsleven is sterk verweven met de regionale economie. Ook de 
Veldhovense beroepsbevolking is voor een substantieel deel werkzaam bij 
buurgemeenten. Tevens beidt Veldhoven werkgelegenheid aan een aanzienlijk aantal 
mensen uit diezelfde buurgemeenten. In onze regio is een gezamenlijke, succesvolle 
keuze gemaakt voor de Brainport strategie, met focus op kennis en innovatie. Met 
onze economische visie sluiten we hierop aan. We maken een duidelijke keuze om 
structureel te investeren in Brainport en hiermee te profiteren van een sterke 
regionale economie. De focus op (regionale) kennis en innovatie is ook een van de 
provinciale en landelijke speerpunten. Zo ontstaan voor Veldhoven ook op grotere 
schaal kansen.
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Kanttekeningen en risico's

1.1. Door snelle ontwikkeling van economie kan visie snel achterhaald zijn.
De snelheid waarmee de economie zich ontwikkelt zorgt ervoor dat vastgestelde 
economische visies al op korte termijn achterhaald kunnen zijn. Juist daarom is deze 
visie in hoofdlijnen en in beperkte tekstuele vorm opgesteld. Het moet een leidraad 
zijn om flexibel en adequaat gewenste economische ontwikkelingen tot stand te 
kunnen te brengen en om op economische ontwikkelingen te kunnen inspelen.

1.2. De onderlinge afhankelijkheid bepaalt het economisch succes.
In de economische ontwikkelingen is de gemeente slechts één van de partners. In de 
samenwerking die voortdurend in een multiple-helix wordt gezocht schuilt de kracht, 
maar meteen ook het grootste risico van economisch beleid: de onderlinge 
afhankelijkheid. Juist door invulling van de rol van stimulator en verbinder kan dit 
risico beperkt worden.

1.3. De Nederlandse economie is gevoelig voor schommelingen in de wereldeconomie. 
De economische recessie van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat de open 
Nederlandse economie gevoelig is voor schommelingen in de wereldeconomie. Dit 
geldt zeker ook voor Veldhoven. De invloed van internationale ontwikkelingen kan 
grote gevolgen hebben voor de economie van Veldhoven. Dat is uiteraard een risico, 
maar kan nooit een argument zijn om als overheid geen rol te spelen in de lokale 
economie. We hebben deze visie op hoofdlijnen opgebouwd om mee te kunnen 
bewegen met ontwikkelingen. Die flexibiliteit biedt mogelijkheden om met dit 
(internationale) risico om te gaan.

Financiën

De economische visie en het vaststellen ervan heeft geen directe financiële 
consequenties. De vertaling van de visie in uitvoeringsprogramma's heeft dit mogelijk 
wel, maar de besluitvorming over die financiële consequenties vindt pas plaats bij de 
vaststelling van die uitvoeringsprogramma's.

Communicatie en samenspraak

De samenspraak voor deze economische visie heeft plaatsgevonden in 2015. De 
samenspraak partijen worden op de hoogte gesteld van deze besluitvorming.

Uitvoering I planning

Na de vaststelling van de economische visie worden de kaders uit de visie gevolgd en 
werkt uw college uitvoeringsprogramma 's uit voor de prioriteiten en taken die we als 
gemeente proactief willen oppakken. Uw raad krijgt deze prioriteiten en 
uitvoeringsprogramma's ter informatie en indien nodig ter besluitvorming voorgelegd.

Bijlagen

- Economische visie: de economie trekt aan...jou!
- Tekstuele toelichting Economische visie: de economie trekt aan...jou!
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsvormende raad adviseert het onderwerp als bespreekstuk te agenderen 
voor de besluitraad van 14 juni 2016.
De volgende vragen zullen worden beantwoord in de ’reactie van het college':

- Wat is de looptijd van de Economische Visie?
- Een verduidelijking van de rol van de gemeente in het economisch 

beleid/economisch netwerk.
- Wat wordt bedoeld met één aanspreekpunt binnen de gemeente voor een 

goede verbinding tussen bedrijven en gemeente (blz. 8 van de tekstuele 
toelichting)? Wanneer is dat aanspreekpunt gerealiseerd?

- Hoe wordt de raad betrokken bij het vervolg, met name bij de 
uitvoeringsplannen? Informerend en/of instemmend?

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Deze economische visie is bewust op hoofdlijnen en zonder specifieke looptijd 
opgesteld: het stelt vooral kaders om als lokale overheid flexibel om te gaan met de 
voortdurend veranderende economische omstandigheden.
We leven niet in een centraal geleide economie waarin de overheid het voor het 
zeggen heeft. We onderkennen in deze visie juist dat we 'slechts' een rol spelen in het 
totale netwerk dat de economie vormt. Daarom is dit een visie op hoofdlijnen.
Voor ons college gaat invulling van de regierol van de gemeente op economisch 
gebied vooral over houding en gedrag. Wat is het belang van de economie en hoe 
pakken we dit op: met welke insteek benaderen wij ons economisch netwerk. Juist 
daarom ligt de focus in de visie eerst op onze economische partners (met 
vestigingsklimaat en ruimte) en sluiten we af met de blik op onszelf.

Voorliggende visie geeft aan welke onderwerpen wij, op basis van de samenspraak, 
als gemeente prioriteit zouden moeten geven. Wij laten ons echter niet alleen leiden 
door wat wij zélf als prioriteit zien, maar we laten ons ook door onze economische 
partners op prioriteiten wijzen. Dit zowel uit de samenspraak als vanuit actualiteit.
Wij stellen ons als gemeente open voor alle initiatieven, maar vinden het ook van 
belang om ons als gemeente te profileren en te laten zien waar wij kansen verwachten 
of willen creëren. Bovendien willen we ons houden aan afspraken over afstemming, 
o.a. via 1-loket in het stedelijk gebied, mbt programmering bedrijventerreinen.

Door focus aan te brengen, o.a. door de profilering van bedrijventerreinen en 
winkelcentra straalt Veldhoven een eigen identiteit uit en biedt daarmee een open 
deur voor ondernemers die zich herkennen in deze identiteit. Die profilering sluit 
echter geen kandidaten uit die buiten die positionering vallen.
Het bedrijfsleven mag ons als partner zien die goede ideeën ondersteunt en faciliteert 
waarbij we op sommige punten daarbij bewust voor een reactieve houding kiezen. Zo 
pakken we deregulering niet proactief op, maar wordt bij elk initiatief gekeken of 
bestaande regels echt nodig zijn. Dit vraagt om flexibele kaders en een open houding.

Deze visie gaat niet alleen over het toevoegen van nieuwe banen, maar ook om 
behoud van bestaande banen. Een aantal van de punten in de visie staan er om ze 
vooral te bestendigen. Dat geldt o.a. voor de gemeentelijk accountmanager bedrijven 
die binnen Veldhoven nu al het eerste aanspreekpunt voor ondernemers is, maar ook 
voor de internationale school, stimulering van techniekonderwijs en de keuze voor 
Brainport.

Mobiliteit en duurzaamheid lopen als een rode draad door alle beleidsterreinen heen. 
Mobiliteit wordt zowel lokaal (o.a. VCP, Kempenbaan en Zilverbaan) als regionaal 
(Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant) aangepakt. Voor duurzaamheid wordt een 
nieuwe visie opgesteld, die met de titel "beleidsvisie leefomgevingskwaliteit" in het
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tweede kwartaal van 2017 in uw raad wordt besproken. In de recent gepresenteerde 
ruimtelijke visie op bestaande bedrijventerreinen is reeds veel aandacht gegeven aan 
de ruimtelijke vergroening van bedrijventerreinen. Verduurzaming wordt bovendien 
via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en parkmanagement bij de 
ondernemers geagendeerd.

Zowel de nieuwe onderwerpen, nu en in de toekomst, alsmede de te bestendigen 
zaken vragen een programmatische aanpak van de vertaalslag van ’wat' naar ’hoe' . 
Dit doen we door daar waar nodig uitwerkingsprogramma's op te stellen, samen met 
onze partners, waarin de visie en doelstellingen voor deze onderwerpen specifieker en 
meetbaar worden gemaakt. De afspraken binnen het Regionaal Werkbedrijf, 
Masterplan de Run 2.0/Brainfield en het COPr zijn voorbeelden van 
uitwerkingsprogramma's.

De uitwerkingsprogramma's horen tot de openbare besluiten van het college. Indien 
uitwerkingsprogramma's financiële consequenties bevatten die niet passen binnen de 
huidige financiële kaders, dan worden deze programma's uiteraard ter besluitvorming 
voorgelegd aan uw raad.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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