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Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting: Naar aanleiding van het Bestuursakkoord en ter versterking van de werkgelegenheid 
hebben wij, in nauwe samenwerking met ondernemers en het onderwijs, een Economisch Actieplan 
uitgewerkt. Via een impulsinvestering van 1,2 miljoen euro willen wij zodanig bijdragen aan een sterk 
ondernemersklimaat en goede, op het bedrijfsleven aansluitende opleidingsmogelijkheden, dat eind 
2018 300 mensen uit de uitkering een baan hebben gevonden – waarvan 75 uit de bijstand - , en in 
Roosendaal in totaal 2000 nieuwe arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. De maatschappelijke baten 
daarvan bedragen meer dan 70 miljoen euro, de potentiële besparing op alle uitkeringen meer dan 3 
miljoen – waarvan aan bijstandsuitkeringen (die op de gemeentebegroting drukken) circa 1 miljoen. 
 
De acties voeren we gezamenlijk met ondernemers en onderwijs uit. Halfjaarlijks monitoren we de 
resultaten en de voortgang, en sturen waar nodig bij. Tegelijkertijd zetten we in op het binnenhalen van 
provinciale-, rijks- en Europese subsidies die bijdragen aan de versterking van de regionale en lokale 
economische structuur en innovatiemogelijkheden. 
 
Wij stellen u voor: 
1. Het Economisch Actieplan Roosendaal vast te stellen; 
 
2. De kosten ad € 1.228.000 ten laste te brengen van de Algemene Reserve en bijgevoegde 

begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Aanleiding   

Meer werk, meer bedrijven en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners, daar gaan we voor in 
Roosendaal. Tijdens de crisis zijn in Roosendaal ongeveer 4000 arbeidsplaatsen verdwenen. Eind 
2018 moet minstens de helft van dat verlies zijn ingelopen, en willen wij bovendien minstens 75 
mensen minder in de bijstand hebben. 
 
In het Economisch Actieplan beschrijven we hoe we dat gaan doen. Waar het op neerkomt: wij 
stimuleren ondernemers en initiatiefnemers die voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling 
kunnen zorgen. We doen het uiteindelijk samen. De drie actielijnen in het plan zijn dan ook in nauwe 
samenspraak met onderwijs en ondernemers uitgewerkt. Per actielijn geven we aan waar we in 
investeren, met menskracht en met geld. De rol van de gemeente – trekker, regisseur, facilitator - 
verschilt per project. We actualiseren en verantwoorden onze investeringslijst ieder half jaar.  
 
Naast de 1,2 miljoen die wij als gemeente investeren willen we extra private en overheidsmiddelen 
aantrekken en aansluiten bij programma’s zoals de Binnenstad, de Woonagenda en het Werkplein. 
Onze investeringsagenda is dynamisch en flexibel. In het Economisch Actieplan geven we aan voor 
welke projecten we impulsgelden willen inzetten, maar we spijkeren het niet dicht. We spelen in op de 
actualiteit en investeren mee met marktpartijen die energie hebben en initiatief tonen. Zo maken we 
werk met werk. 
 

Kader    

In de bestuursovereenkomst 2014-2018 “werken aan een evenwichtig Roosendaal” is “economie” één 
van de drie hoofdthema’s. Het bevorderen van werkgelegenheid door het versterken van het 
vestigingsklimaat, regionale samenwerking, en het invullen van een regierol door de gemeente m.b.t. 
de Zorgboulevard en Zorginnovaties zijn daarin als belangrijkste opgaven vermeld. De drie sporen in 
het Economisch Actieplan geven hier invulling aan. 
 
Het plan sluit goed aan bij het regionaal economisch beleid, waarin voor West-Brabant de topsectoren 
maintenance, biobased, logistiek en zorg voorop staan, en waar voor de uitvoering nadrukkelijk de 



samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs wordt gezocht. Met ons economisch beleid 
willen we aansluiten op een sterke regionale aanpak, waarin op verschillende plaatsen innovatiecentra 
en proeftuinen opereren t.b.v. de hele regio. In het Actieplan is de Roosendaalse inzet t.b.v. de 
regionale en lokale economie uitgewerkt. 
 
Zowel het Actieplan als het regionaal economisch beleid zijn in lijn met de Slimme Specialisatie-
strategie voor de regio’s, zoals deze op provinciaal-, rijks- en EU-niveau wordt gevoerd. Daar zijn ook 
economische structuurversterkingsfondsen voor beschikbaar, waar we zo goed mogelijk op aansluiten. 
 
Tenslotte geven we met dit voorstel invulling aan een amendement tot bestemming van het 
jaarrekeningresultaat 2014, waarin (via de Algemene Reserve) een bedrag van € 1.228.000 in de 
Algemene Reserve is gestort  t.b.v. het benodigde en onderbouwde krediet voor het Economisch 
Actieplan. 
 
Economie is heel breed. Vooral de woonagenda en het programma Binnenstad dragen ook bij aan de 
economische kracht van Roosendaal, bijvoorbeeld via investeringen in (ver)bouw, energiebesparende 
investeringen en de ontwikkeling van de Binnenstad. In het Economisch Actieplan worden deze 
verbanden wel benoemd, maar niet in concrete projecten uitgewerkt. Dit doen we om dubbelingen, 
overlap en onduidelijkheden in de aansturing of financiering te voorkomen. 
 

Motivering / toelichting   

Het Economisch Actieplan legt de focus op sectoren, die voor de regionale economische ontwikkeling 
het belangrijkst zijn, en die in Roosendaal de meeste kans bieden. Daarnaast nodigen we over de 
gehele breedte ondernemers, onderwijs en inwoners uit om mee te werken aan economische 
innovatie. Waar wij bestaande budgetten kunnen inzetten voor innovatieve nieuwe oplossingen willen 
wij daar graag aan meewerken. 
 
Op dit moment zijn 20 projecten in het Economisch Actieplan opgenomen, met een toelichting per 
project in het bijlageboek. De acties zijn over de volgende sporen verdeeld: 
 
Spoor “Arbeidsmarktoffensief”, met veel aandacht voor de Human Capital Agenda. 
 
Spoor “Modern Logistiek en Industrieel Cluster”, met daarin onder meer een Logistiek Platform en een 
“ondernemersfonds Borchwerf/Majoppeveld”. 
 
Spoor “Stedelijke Economie, met o.a. het project “Innovitapark” (uitwerking van Zorginnovaties en 
verdere uitbouw van de Zorgboulevard). 
 
De gemeente creëert geen banen, maar kan wel faciliteren en stimuleren. Dat is een rol waar geen 
directe relatie tussen investeringen en opbrengsten ligt, en die dus niet door marktpartijen zal worden 
opgepakt. Maar waar zij wel aan willen bijdragen en die zij gezamenlijk met ons willen oppakken. 
 
Door een aantrekkelijk vestigingsklimaat steunen we de economische ontwikkeling. Door 
samenwerking verbeteren we de afstemming tussen bedrijfsleven, onderwijs en werkzoekenden, 
waarmee uiteindelijk de werkgelegenheid gediend is. Tegenover de 1,2 miljoen die wij willen investeren 
staan verschillende opbrengsten, die weliswaar meestal niet rechtstreeks naar de gemeentekas 
vloeien, maar wel van groot belang zijn voor onze bedrijven en inwoners. Wij ramen dat bij 300 minder 
uitkeringen, 25% daarvan uit de bijstand verdwijnt (en 75% uit een arbeidsongeschiktheid- of WW-
uitkering). Dat bespaart het Werkplein structureel circa 1 miljoen euro. 2000 extra banen leveren – 
gemeten naar een modaal salaris - 71 miljoen euro aan salaris voor de inwoners. Nieuwe 
bedrijfsvestigingen leveren de gemeente grondopbrengsten en leges op. In het licht van deze baten 
achten wij een eenmalige impulsinvestering van 1,2 miljoen gerechtvaardigd. 
 

Doel en evaluatie   

Het doel is om per eind 2018 75 mensen minder te hebben met een bijstandsuitkering, 225 mensen 
minder met een andersoortige uitkering en 2000 arbeidsplaatsen in Roosendaal meer, dan per 1-1-
2015. Dat meten we via het Vestigingsregister West-Brabant en de cijfers van het Werkplein. Om dit 
hoofddoel te bereiken investeren we in verschillende structuurversterkende projecten. In het 
Economisch Actieplan zijn deze uitgewerkt, inclusief doelstellingen, kosten en partners per project. 
Omdat de uiteindelijke realisatie mede afhankelijk is van de inzet van derden en van macro-
economische ontwikkelingen, steken we elk half jaar “de thermometer in het project”. Dan beoordelen 
we voortgang en succes, en sturen bij waar nodig. De halfjaarlijkse thermometer wordt via de berap ter 



kennisname van de raad gebracht. Daarboven wordt jaarlijks bij de kadernota de voortgang aan de 
raad aangeboden, indien nodig vergezeld van een bijstellingsvoorstel voor het Economisch Actieplan. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

Het totaal benodigde impulsbudget van € 1.228.000 willen wij ten laste brengen van de Algemene 
Reserve. 
 
Toelichting: 
Op basis van een aangenomen amendement t.a.v. het voorstel tot bestemming van het 

jaarrekeningresultaat 2014 is een bedrag van € 1.228.000 gestort in de Algemene reserve t.b.v. het 

benodigde en onderbouwde krediet voor het Economisch Actieplan. 

De Algemene Reserve is op dit moment toereikend om het budget te kunnen dekken. Ook wordt boven 
het afgesproken minimum van € 6,5 miljoen gebleven. 
 
 

Communicatie    

In de aanloop naar dit voorstel is uitgebreid overleg gevoerd met partners uit bedrijfsleven en 
onderwijs. Zij zijn niet alleen vertegenwoordigd in de stuurgroep Economisch Actieplan. In het voorjaar 
en net voor de zomervakantie zijn bedrijven, onderwijsinstellingen en sociaal-economische instellingen 
ook breed betrokken bij het opstellen en bespreken van het plan. Bij deze gelegenheden was ook de 
Raad telkens door verschillende leden vertegenwoordigd.  
 
Daarnaast is via de lokale pers regelmatig aandacht aan het Economisch Actieplan besteed. 
 
Tot 1 september heeft het concept-plan open gestaan voor reacties vanuit ondernemers, onderwijs en 
bevolking. Daarop zijn verschillende reacties binnengekomen, die hebben geleid tot een gedeeltelijke 
aanpassing van het plan. Veelal betreft dit verhelderingen van voorgenomen projecten. Een aantal 
reacties betrof niet zozeer het plan zelf, maar bevatte suggesties over het uitvoeren van onderdelen 
ervan. Tenslotte stelden sommigen aanvullingen voor die we niet hebben opgenomen, omdat de 
voorgestelde inzet al op andere wijze wordt gerealiseerd. 
 
De specifieke communicatie vanaf nu richten we niet primair op het programma als geheel. We vinden 
het belangrijker per project de communicatiestrategie te bepalen, omdat op die manier veel gerichter 
bewoners en ondernemers kunnen worden betrokken.  
 
De Stuurgroep blijft nauw betrokken bij de voortgang, monitoring en bijsturing van het Economisch 
Actieplan. Verder trekken we bij de verschillende projecten met een regionaal belang nauw op met 
onze partners (overheid en bedrijfsleven) in de regio. 
 
 

Bijlagen   

1. Economisch Actieplan Roosendaal incl. Bijlagen 
2. Begrotingswijziging 
 
 
 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 22-10-2015. 
 
Besluit: 
 

1. Het Economisch Actieplan Roosendaal vast te stellen; 
 

2. De kosten ad € 1.228.000 ten laste te brengen van de Algemene Reserve en bijgevoegde 
begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2015. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


