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Voorwoord 

Met gepaste trots presenteer ik u het Economisch Actieplan.  

Trots, omdat dit een plan is dat wij samen met ondernemers en vertegenwoordigers 

uit het onderwijs hebben opgesteld – het is nadrukkelijk geen plan van de gemeente 

alleen. Een mooi voorbeeld hiervan is het ondernemersfonds Borchwerf-

Majoppeveld: op initiatief van de ondernemers, en met instemming van het overgrote 

deel van hen, vormen de ondernemers een fonds van € 450.000 om de kwaliteit en 

uitstraling van de bedrijventerreinen te vergroten. De gemeente zorgt voor de 

juridische uitwerking en draagt zelf ook € 150.000 bij. Gezamenlijk zorgen de 

bedrijven en de gemeente vervolgens voor de uitvoering. 

Trots op de economische kansen die er liggen en de manier waarop Roosendalers 

die in de praktijk grijpen: met een nuchtere en daadkrachtige handen-uit-de-mouwen-

mentaliteit. Zo start een lokale ondernemer binnenkort met de digitale West-Brabant 

Businessplaza, die het „zaken doen met de buurman‟ bevordert en daarmee bijdraagt 

aan het versterken van de regionale economie.  

Trots ook op de energie en creativiteit die ik tegenkom bij iedereen die betrokken is 

bij het uitwerken van de projecten in dit actieplan. Een uitstekende basis voor het 

uitbouwen van het prille economische herstel. In dit plan werken wij drie sporen uit 

waarlangs we de economische groei van Roosendaal en West-Brabant vorm willen 

geven.  

Met spoor 1: het arbeidsmarktoffensief stimuleren we mensen hun vaardigheden 

en competenties op peil te brengen en te houden, zodat hun kansen op de 

arbeidsmarkt groeien. Dat geldt zowel voor werknemers en werkzoekenden als voor 

scholieren en studenten, de werknemers van morgen. In „Human Capital Agenda‟s‟ 

hebben wij dit, samen met onderwijs en ondernemers, uitgewerkt. De recente „Dag 

van de Logistiek, waarop werken in de logistieke sector wordt gepromoot bij 

(aankomende) studenten én werkenden, is een van die projecten.   

 

We stimuleren de economische ontwikkeling via het sterke spoor 2: modern 

logistiek en industrieel cluster. Promotie en acquisitie, samen met bedrijven, is 

daar een belangrijk onderdeel van. Ik ben heel blij met de vestiging van Primark in 

Roosendaal, dat met ons in gesprek gaat over de invulling van arbeidsplaatsen 

vanuit het Werkplein. Wij blijven ons inzetten om meer van deze grote werkgevers 

naar de regio en de stad te halen. 

Spoor 3: stedelijke economie biedt werkgelegenheid en groeimogelijkheden, niet in 

het minst op het in onze stad zo belangrijke MBO-niveau. Met het stimuleren van 

innovatie en startups zetten we ook in op structurele lange termijn groei. Dit doen we 

onder meer via het in Roosendaal gevestigde Care Innovation Center West-Brabant. 
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Tegelijk maken wij afspraken met de andere regionale innovatiecentra, zoals de 

Green Chemistry Campus of Maintenance Valley over hun belang voor de 

Roosendaalse beroepsbevolking. 

In dit actieplan leest u op hoe wij samen met u de economie de komende jaren een 

impuls willen geven. Het is een flexibel actieplan: als de veranderende economie 

daar aanleiding toe geeft, sturen we bij. Als een impuls bewezen succesvol is, kijken 

wij of dat tot structurele inpassing in ons werk moet leiden. En als een plan 

onverhoopt niet succesvol is, stoppen we er mee. Dit doen we niet top-down vanuit 

het gemeentehuis, maar samen met onze partners uit het bedrijfsleven en het 

onderwijs. Die zelf ook investeren. Want voor al onze impulsmaatregelen geldt: de 

gemeente investeert alleen sámen met onze partners. 

Ik nodig u uit kennis te nemen van het Economisch Actieplan en hoop dat het u 

inspireert tot economische samenwerking, met bedrijven en onderwijs in de regio en 

de stad, en met de overheid. Ik wens u een prettige, innovatieve en productieve 

toekomst! 

 

         

 

 

 Hans Verbraak,  

      Wethouder Economie en Arbeidsmarkt  
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Bijlageboek: gedetailleerde informatie per actie 

 

Aan dit actieplan ligt overleg met ondernemers, onderwijs en regionale partijen ten 

grondslag. De analyses zijn gebaseerd op bestaand beleid en recente cijfers en 

onderzoeken. In het bijlageboek zijn deze nader uitgewerkt. Daarnaast vindt u in het 

bijlageboek alle acties per spoor, inclusief beoogde resultaten, deelnemende 

partners en globale planning.  



1. De belangrijkste acties 

 

Actie Looptijd Activiteit Bijdrage derden / gemeente  

(2015-2017) 

Maatschappelijk 

Verantwoord 

Ondernemen 

 

2015-2017  Aanstelling 5 mensen met arbeidsbeperking bij 

gemeente in 2015, nogmaals 5 in 2016 

 Overlegtafel gemeente-Werkplein-ondernemers over 

realisatie arbeidsplaatsen en stageplekken (beroeps 

begeleid leren - BBL ) bij bedrijven 

 Gemeente: salaris nieuw aangestelde 

personen  

 Projectbudget: € 10.000 

 

Human Capital Agenda  

 

2015-2017  HCA Algemeen (jaarlijkse groei- en startersdag; „werken 

in Vlaanderen‟; ruimte voor nieuwe HCA-initiatieven uit 

onderwijs en bedrijfsleven). 

 HCA Logistiek (onderwijs aanpassen op vraag sector; 

realiseren stage- en BBL-plaatsen; imagoverbetering 

sector / Dag van de Logistiek) 

 HCA Zorg (projecten Make a Move: vergroten kansen op 

baan in zorg voor zittende werknemers - en Welslagen: 

jaarlijks plaatsen 15 werkzoekenden MBO-3 op BBL-

plek) 

 Gemeente: € 200.000 

 Werkplein: n.t.b. 

 Bedrijven: n.t.b. 

Logistiek Platform 

 

Vanaf mei 2015  Overlegtafel 

 Promotieactiviteiten logistieke sector 

 Projecten door ondernemers i.s.m. overheid en/of 

onderwijs, ter versterking sector 

 Bedrijven en onderwijs: in natura plus 

bijdrage per project 

 Bijdrage gemeente: € 10.000 / jaar  

Promotie & acquisitie 

 

Intensivering  Nationale en internationale promotie en acquisitie  Bedrijven participeren voor eigen 

rekening 
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vanaf 2015  Bijdrage gemeente: € 22.500 / jaar 

Multimodal Smart Match  2015-2016  Newways: ontwikkelen slimme, gebundelde multimodale 

vervoersconcepten incl. uitvoeringsprogramma. 

Uitvoering door REWIN, BOM, Midpoint en bedrijven 

 Versterken vervoer over water 

 Newways wordt gefinancierd door 

regionale partijen en bedrijven. 

Ondernemersfonds 

Borchwerf/ Majoppeveld 

 

Start najaar 2015  Verbeteren kwaliteit en uitstraling bedrijventerrein 

(aangestuurd door bedrijven) 

 Bijdrage ondernemers: € 450.000 / jaar 

 Bijdrage gemeente: € 150.000 / jaar 

Voortzetting Care 

Innovation Center (CIC) 

en Huis van Morgen 

 

 

  Stimuleren zorginnovaties, aantrekken innovatieve 

bedrijven en/of faciliteren zorginnovaties vanuit 

bestaande bedrijven, versterken relatie onderwijs-

bedrijfsleven, t.b.v. West-Brabant 

 Promotie zorginnovaties voor inwoners. 

 (Mede) realiseren zorginnovatieprojecten (zie hieronder) 

en verkrijgen van provinciale-, rijks- en EU-subsidies 

 Regionaal kenniscentrum voor zorginnovatie 

 CIC: bijdrage in natura, eigen omzet en 

bijdrage leden. 

 EU-subsidies en -regelingen: € 180.000 

 Provincie: € 90.500 

 Regio: € 10.000 (RWB) en € 20.000 

(Breda, Bergen op Zoom)  

 Bijdrage gemeente: € 220.000 (2016) 

Innovitapark, campus 

voor zorginnovatie 

 

Vanaf 2015  Gemeente, CIC, bedrijven en onderwijs ontwikkelen 

campus-concept 

 Aanvragen EU- en andere subsidies 

 Zorgboulevard (zorginnovatieve bedrijven, startups, 

zorgwoningen) 

 MBO-Incubator (startersondersteuning in zorg 

voorbestaande en nieuwe ondernemers en voor starters 

tijdens en vanuit ROC-opleiding) 

 Ontwikkelbudget Innovitapark: € 75.000 

 Cofinanciering MBO-Incubator: € 

50.000 

 Bijdrage EU/Rijk: PM (streefcijfer voor 

planontwikkeling/kennisdeling: 

200.000) 

 Bijdrage ondernemers: nader te 

bepalen 
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Ontwikkeling 

bedrijventerreinen 

 

2015-2017  Strategie uitgifte, revitalisering en promotie bestaande en 

nieuwe terreinen (gemeentelijk en privaat) 

 Soilbizz (deelname Majoppeveld aan provinciaal 

sanerings- en bedrijventerrein-ontwikkelingsprogramma 

waarvoor EU-steun is aangevraagd) 

 Herstructurering Majoppeveld/De Meeten II/Kapstok 

(dekking via grondexploitatie) 

 Gemeente: eigen uren 

 Provincie/EU: advies- en 

programmakosten Soilbizz 

 Bedrijven: in natura/uren plus uitgaven 

op/aan eigen locaties  

Starterscentra  

 

Voortzetting in 

2016-2017 

 Voortzetting Leemstraat (technisch/ambachtelijk) 

 Voortzetting Molenstraat (commercieel/dienstverlenend) 

 Gemeente: € 240.000 

 Bedrijven: € 360.000 en in natura nog 

eens € 540.000  

 

Ook via de Woonagenda en het programma Binnenstad worden maatregelen genomen die de lokale en regionale economie 

stimuleren, bijvoorbeeld via investeren in energiezuinige woningen of projecten vanuit het binnenstadsmanagement. Om overlap te 

voorkomen maakt de aansturing en financiering hiervan geen deel uit van het Economisch Actieplan. 

 

De aanleiding voor en toelichting op de verschillende acties vindt u in het bijlagenboek.  



2. ECONOMISCH ACTIEPLAN 
 

Meer werk, meer bedrijven en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners, 

daar gaan we voor in Roosendaal. In dit Economisch Actieplan staat hoe we 

dat gaan doen. Waar onze aanpak op neerkomt: wij stimuleren ondernemers en 

initiatiefnemers die voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling 

kunnen zorgen.  

 

Tijdens de crisis zijn in Roosendaal ongeveer 4000 arbeidsplaatsen verdwenen. Eind 

2018 moet minstens de helft van dat verlies zijn ingelopen. Ook willen we minstens 

75 mensen uit de bijstand aan werk hebben geholpen. Dat kunnen we niet alleen en 

dat willen we niet alleen. Dat doen we samen. De drie sporen in dit plan zijn dan ook 

in nauwe samenspraak met ondernemers en het onderwijs uitgewerkt. 

 

Financiering 

De gemeente Roosendaal trekt 1,2 miljoen euro uit voor dit Economisch Actieplan. 

Per spoor geven we aan waar we in investeren. Bovenop de investering van 1,2 

miljoen euro willen we extra private en overheidsmiddelen aantrekken en aansluiten 

bij programma‟s zoals de Binnenstad, de Woonagenda en het Werkplein.  

 

Dynamisch en flexibel 

Onze investeringsagenda is dynamisch en flexibel. In dit Economisch Actieplan 

geven we aan voor welke projecten we impulsgelden willen inzetten, maar we 

spijkeren het niet dicht. Zo houden we ruimte om in te spelen op de actualiteit en 

meet te investeren met marktpartijen die initiatief tonen. We actualiseren en 

verantwoorden onze investeringsagenda ieder half jaar. 

 

Economische ontwikkelingen 

Dit actieplan is gebaseerd op recente cijfers over en onderzoek naar de economische 

ontwikkeling en de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen die voor de Roosendaalse 

economie en arbeidsmarkt van belang zijn: 

 

 De werkgelegenheid groeit de komende jaren per saldo licht. We zien krimp in de 

industrie en de collectieve sector en groei in de zakelijke dienstverlening, 

distributie en bouw. 

 

 Regio‟s en „agglomeratiekracht‟ zijn steeds belangrijker voor de economie. 

Regionale samenwerking en metropoolvorming in de Deltaregio en Brabant is 

voorwaarde voor verdere groei. 
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 Er is een ruime arbeidsreserve in onze gemeente. Roosendaal telt 3.810 

inwoners met een bijstands- of WW-uitkering en nog eens 3.380 mensen met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

 

 De werkende bevolking heeft te maken met vergrijzing, flexibilisering van de 

arbeidsmarkt, afnemende mobiliteit en internationalisering. De grootste druk staat 

op de middengroepen (met name MBO). Die zijn in Roosendaal juist 

oververtegenwoordigd. 

 

 De afstuderende bevolking heeft de meeste kansen in de zorg en in de techniek. 

De vooruitzichten voor mensen met een sociaal-culturele en economisch-

administratieve opleiding zijn slecht. 

 

 Kennis en innovatie worden steeds bepalender voor economisch succes. 

Bedrijven moeten in hoog tempo blijven vernieuwen en processen slimmer en 

efficiënter maken om te kunnen groeien. Economische clustervorming, waarbij 

bedrijven en onderwijsinstellingen binnen een bepaald specialisme 

samenwerken, wordt steeds belangrijker. Proeftuinen waarin innovaties versneld 

naar de markt worden gebracht, versterken deze clusters. 

 

Vernieuwing en versterking langs drie sporen 

We focussen op innovatie, op verbindingen tussen bedrijven en kennisinstellingen, 

op een goed regionaal en lokaal economisch vestigingsklimaat en op een sterke 

arbeidsmarkt. Zo willen we eraan bijdragen dat Roosendaal een logistieke hotspot 

blijft en op een aantal terreinen voorop blijft lopen. Ook willen we bereiken dat er 

meer vernieuwende initiatieven een kans krijgen en sneller van de grond komen. Met 

onze acties willen we ook de economische positie van West-Brabant versterken. De 

drie sporen waar we ons op richten zijn 1) arbeidsmarktoffensief, 2) modern logistiek 

en industrieel cluster en 3) stedelijke economie. 
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Spoor 1: Arbeidsmarktoffensief 

 

We werken aan een arbeidsmarkt die ‘mee-ademt’ met de marktbehoefte 

en die zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid biedt hun talenten in te 

schakelen. We dragen bij aan een dynamisch onderwijsveld dat aansluit 

op de behoefte van bedrijven, passend in een evenwichtig regionaal 

afgestemd onderwijsaanbod. We stimuleren een arbeidsmarkt- en 

kennisinfrastructuur die de ontwikkeling, toepassing en vermarkting van 

kennis en nieuwe producten en diensten als belangrijkste productiefactor 

ziet, met daarbinnen speciale aandacht voor kansen op MBO-niveau. 

 

Om de arbeidsmarkt in staat te stellen „mee te ademen‟ met de economie, stimuleren 

en versterken we de arbeidsmarkt de komende jaren, in nauwe samenwerking met 

Werkplein Hart van West-Brabant. 

 

Acties 

 

1. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid (arbeidsmarkt werkenden) 

We willen maximaal bijdragen aan het tijdig beschikbaar hebben van de juiste 

talenten en vaardigheden, uitgewerkt in Human Capital-Agenda‟s (HCA‟s). Deze 

geven de verwachte behoefte op de arbeidsmarkt aan en wat er nodig is om deze 

arbeidskrachten beschikbaar te krijgen. Naast een algemene HCA starten we met 

een HCA Logistiek en een HCA Zorg.  

 

2. Inclusieve arbeidsmarkt (arbeidsmarkt werkzoekenden) 

We willen zoveel mogelijk Roosendalers activeren en betrekken bij het 

arbeidsproces. Ook hier nemen we de vraag van bedrijven als vertrekpunt. Met 

ons MVO-project (maatschappelijk verantwoord ondernemen) nodigen we 

bedrijven uit oplossingen te bieden voor de inzet van kwetsbare doelgroepen. We 

investeren waar mogelijk in een verbeterde aanpak voor specifieke doelgroepen, 

waaronder mensen met een arbeidsbeperking. Door eenvoudige taken waar dat 

kan „af te splitsen‟ van reguliere banen („jobcarving‟) proberen we mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in te passen. 

 

3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Dit is vooral een zaak van ondernemers en onderwijsinstellingen. De gemeente 

vervult hierin een verbindende rol. Door actief partijen te betrekken bij 

overlegtafels, faciliteren we deze verbinding. In overleg met het onderwijs vertalen 

ondernemers hun personeelsbehoefte zo concreet mogelijk naar 

onderwijsprogramma‟s. Tegelijk maken we afspraken om stageplaatsen, BBL-

plekken en concrete arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor leerlingen. 
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Impulsbijdrage 

De gemeente heeft vanuit de impulsgelden een bedrag van maximaal € 175.500 

gereserveerd om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, naast de ambtelijke 

en reguliere inzet. 
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Spoor 2: Modern logistiek en industrieel cluster 

 

We versterken de kracht van het economisch DNA van Roosendaal 

door het stimuleren van innovaties in de logistiek, handel en industrie, 

het ontsluiten van kennis en het verbinden van sterke partners 

(bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen) in stad en regio. We 

zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

 

De nationale topsector Logistiek in Roosendaal is internationaal concurrerend. In de 

stad en de regio behoren de topsectoren Maintenance, Biobased en Agrofood tot de 

internationale voorhoede. Ze vormen allemaal een wezenlijk onderdeel van de 

economische structuur van de Deltaregio (Rotterdam-West-Brabant-Zeeland-

Antwerpen) en van het Brabantse metropoolmozaïek.  

 

Logistieke hotspot 

De kansen voor Roosendaal en West-Brabant liggen op het gebied van slimme 

distributie, uitstekende vestigingsvoorwaarden en verbinding tussen industriële 

bedrijven in de regio en de omliggende regio‟s, met elkaar en met de logistieke 

cluster.  

 

Actielijnen 

Wij ondersteunen de innovatie, de netwerkvorming en de „hotspot-kwaliteiten‟ via de 

volgende acties die verbinding en innovatie stimuleren: 

 

 Logistiek platform 

Versterkt lokale en regionale samenwerking, vergroot aantrekkelijkheid sector, 

lost lokale logistieke knelpunten op. 

 

 Actieve promotie en acquisitie 

Intensiveren nationale en internationale werving van bedrijven. 

 

 Multimodal Smart Match / Newways  

Ontwikkelen van slimme, gebundelde, multimodale vervoersconcepten en 

daarmee versterken van West-Brabantse logistieke positie. 

 

 Ondernemersfonds  

Gezamenlijke investering bedrijven en overheid in aantrekkelijke werklocaties. 
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Sterk vestigingsklimaat 

Hiernaast werkt de gemeente via haar reguliere inzet aan een sterk 

vestigingsklimaat, onder meer via herstructurering/verkoop gemeentekavels 

Majoppeveld en accountmanagement voor bedrijven. 

 

Impulsbijdrage 

De gemeente wil vanuit de impulsgelden een bedrag van maximaal € 377.500 

reserveren om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, naast de ambtelijke en 

reguliere inzet. 

 



6 

 

Spoor 3: Stedelijke economie 

 

We benutten de aanwezigheid van kennis en de proeftuinfunctie op het 

gebied van zorg voor de versterking van de lokale en regionale economie. 

We zetten de aanwezige ruimte en het arbeids- en ondernemerspotentieel in 

voor economische ontwikkeling. We anticiperen op de groei van kleinere, 

binnenstedelijke bedrijven en stimuleren de kennis-, creatieve en 

ambachtseconomie. We zorgen voor een aantrekkelijke woon- en 

leefomgeving en zetten woon- en duurzaamheidsprojecten (mede) in om de 

bouw te stimuleren. 

 

Onder stedelijke economie verstaan we sectoren die „de stad‟ als voedingsbodem 

hebben, zoals zorg, cultuur, bouw, creatieve startups, ambacht en detailhandel. 

 

Ondernemerschap 

Het aantal kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers groeit sterk. Ondersteuning 

en professionalisering van ondernemerschap kan helpen om kansrijke ideeën te 

laten slagen, maar ook om een beroep op een uitkering te voorkomen.  

 

Zorgeconomie 

De zorgsector is groot en biedt veel kansen voor vernieuwing. Het Care Innovation 

Center stimuleert deze ontwikkelingen en geeft invulling aan een regionale proeftuin 

waar nieuwe producten versneld naar de markt kunnen worden gebracht. Op het 

Innovitapark (werktitel) dat we bij Stadsoevers willen realiseren, brengen we zorg, 

innovatie, onderwijs en wonen bij elkaar. Ook stimuleren we de (regionale) 

samenwerking tussen zorg en bedrijven uit andere topsectoren. Deze zogeheten 

„cross-overs‟ zijn cruciaal voor ontwikkeling en innovatie. Naast de zorg-proeftuin in 

Roosendaal werken we met Breda en Bergen op Zoom aan nog vier regionale 

innovatiecentra op het gebied van biobased, techniek, logistiek en creativiteit. 

 

Bouw 

In de bouw zijn de afgelopen jaren harde klappen gevallen. Naast de aantrekkende 

economie zorgen ook investeringen vanuit de Woonagenda komende jaren voor 

nieuw perspectief voor deze sector.  

 

Binnenstad 

Verder investeren we in een aantrekkelijke binnenstad. Een goed aanbod van 

cultuur, horeca, vrijetijdsvoorzieningen en winkels is belangrijk voor een bloeiende 

stedelijke economie. Bovendien zorgt dit voor bezoekers, bestedingen en dus voor 

werk. Met het „compact maken‟ van, en investeren in de binnenstad wordt hier aan 

gewerkt. Tegelijk bieden vrijkomende panden kansen voor startende ambachtelijke, 

creatieve en dienstverlenende bedrijven.  
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Acties 

We willen de groei en innovatie van de stedelijke economie stimuleren met de 

volgende acties:  

 

1. Ondernemersklimaat in de binnenstad versterken  

In ons ruimtelijk beleid en regelgeving zijn we alert op het vergroten van 

mogelijkheden voor (kleinschalige) economische activiteiten, bijvoorbeeld in 

leegstaande panden en via een flexibel bestemmingsplan. We stimuleren 

ondernemerschapsbevordering en ondernemersadvies (onder meer via 

voortzetting van het Starterscentrum in de Molenstraat).  

 

2. Versterken kwaliteit en voorzieningen Binnenstad 

Via het programma Binnenstad (met een eigen impulsbudget, los van dit 

Economisch Actieplan). We werken aan het compact maken van het 

kernwinkelgebied en het verbeteren van de openbare ruimte in deze compacte 

binnenstad. De nieuwe binnenstad heeft volop ruimte voor evenementen en 

cultuur. 

 

3. Zorgeconomie 

Innovitapark, MBO-incubator, voortzetting Care Innovation Center, proeftuin 

CrossCare. 

 

4. Stimuleren bouw 

Stimuleren bouw via investeringen die volgen uit de Woonagenda. 

 

5. Ondernemerschap 

Voortzetting starterscentra Leemstraat en Molenstraat 

 

Impulsbijdrage 

De gemeente reserveert vanuit de impulsgelden een bedrag van maximaal € 

645.000 om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, naast de ambtelijke en 

reguliere inzet. 

 



Innovatie stimuleren in de breedte 

Wij willen goede, duurzame, innoverende en ondernemende initiatieven die bijdragen 

aan de versterking van onze economie stimuleren. Wij willen snel op nieuwe plannen 

kunnen inspelen, co-financiering kunnen leveren bij provinciale-, rijks- of EU-

subsidie-aanvragen en maatschappelijk ondernemerschap (revolverend) stimuleren. 

Hiervoor reserveren wij geen apart budget, maar willen we bestaande budgetten of 

investeringsreserves in voorkomende gevallen aanwenden. Hiervoor maken we niet 

op voorhand geld vrij, maar we staan wel open voor innoverende voorstellen met 

aantoonbaar (maatschappelijk) rendement. 

 

Impulsbijdrage 

Ter dekking van de organisatorische kosten van Europese, rijks- en provinciale 

subsidieverwerving en voor algemene uitvoerings- en communicatiekosten 

reserveren we € 30.000. 

 

Mee-ademende financiering 

Dit actieplan is niet in beton gegoten. We nodigen ondernemers, werknemers en 

kennisinstellingen die nog niet betrokken zijn maar wel goede plannen hebben om 

samen met ons de economie een stimulans te geven, van harte uit om mee te doen. 

Door aan te sluiten bij de hier geschetste plannen, door met een beter idee te komen 

of met een plan waarbij tegen minder kosten vergelijkbare resultaten worden 

behaald. Door hun eigen investeringen te combineren met die van ons, zodat er 

zowel een ondernemers- als maatschappelijk rendement wordt gerealiseerd. 

 

Omdat we open staan voor betere plannen en tijdens de rit kunnen bijsturen, 

verwachten we in de loop van de tijd ook verschuivingen in de bestedingen. 

Daarnaast geldt, dat we voor de realisatie mede afhankelijk zijn van de inzet en 

bijdragen van derden. Zeker bij projecten die op iets langere termijn zijn voorzien, 

kan dit er toe leiden dat sommige kosten niet, of op een andere manier worden 

gemaakt. Mogelijk vallen kosten ook lager uit door efficiencyvoordelen bij 

samenwerken. Tenslotte zoeken we zo veel mogelijk naar cofinanciering vanuit 

provinciale-, rijks- en EU-budgetten. De omvang hiervan valt niet op voorhand te 

voorspellen. 

 

Door het Economisch Actieplan halfjaarlijks te monitoren en jaarlijks bij de 

kadernotabespreking de voortgang te bespreken, kunnen we met deze bewegingen 

„mee-ademen‟. 
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3. Toelichting economische acties  

Actie Waarom? Beoogd resultaat 

Arbeidsmarktoffensief                                                   Maximale impulsbijdrage gemeente: €  175.500 

Maatschappelijk 

verantwoord 

ondernemen 

Een te grote groep mensen met een 

arbeidsbeperking staat langs de kant. 

In het Sociaal Akkoord hebben 

werkgevers zich verbonden aan de 

taak om meer arbeidsplaatsen voor 

hen te realiseren. 

Realiseren van structurele 

arbeidsplaatsen bij reguliere bedrijven 

voor mensen met een 

arbeidsbeperking. 

Realiseren van extra stage- en 

beroeps-begeleid-leerplekken (BBL). 

Human Capital 

Agenda (HCA) 

Logistiek 

Op middellange termijn dreigt een 

mismatch tussen vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt, zowel voor 

nieuwe instroom (jongeren die van 

school komen) als doorstroom en zij-

instroom (op peil brengen/houden 

vaardigheden werkenden en 

werkzoekenden). Samenwerking 

tussen onderwijs, ondernemers en 

Werkplein biedt de kans op 

kwalitatief en kwantitatief vlak te 

zorgen voor de juiste match. 

 Curriculum onderwijs afstemmen 

op behoefte bedrijven;  

 Voldoende stageplaatsen en 

vacatures voor scholieren;  

 Toeleiding bijstandsgerechtigden 

naar BBL-traject in de logistiek;  

 Haalbaarheidsonderzoek naar zij-

instroom;  

 Imagoverbetering sector  

 Informatievoorziening opleidings- 

en werkmogelijkheden via Dag van 

de Logistiek. 

HCA Zorg De werkgelegenheid in de (thuis)zorg 

staat onder druk. Tegelijk liggen er 

mogelijkheden voor scholing en 

zelfstandig ondernemerschap. 

Zolang de behoefte blijft een jaarlijks 

„make a move-event‟ waar 

werknemers worden geïnformeerd 

over concrete arbeids- en scholings-

mogelijkheden. 

Via project „welslagen‟ jaarlijks 15 

werkzoekenden op MBO-3 niveau op 

een BBL-plek plaatsen. 

HCA - Algemeen In de bouw zitten veel mensen uit 

Roosendaal en omgeving thuis, 

terwijl veel werk wordt gedaan door 

werknemers van (ver) buiten de 

regio. Gerichte om/bijscholing en/of 

stimuleren van ondernemerschap 

draagt bij aan de kansen voor deze 

Jaarlijkse starters- en groeiersdag; 

Werkzoekenden informeren over 

kansen, mogelijkheden en 

fiscale/juridische consequenties van 

werken in Vlaanderen; 

Inspelen op nieuwe kansen wanneer 
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Actie Waarom? Beoogd resultaat 

werkzoekenden. 

(Ook) voor andere sectoren zijn er 

arbeidskansen voor startende 

ondernemers en groei van bestaande 

(kleine) ondernemers, en biedt 

werken in Vlaanderen kansen. 

hiertoe vanuit sectoren HCA-

initiatieven worden genomen. 

Modern logistiek en industrieel cluster                             Maximale impulsbijdrage gemeente: € 377.500 

Logistiek Platform Versnippering sector verzwakt 

regionale concurrentiepositie. We 

zakken af naar “hotspot 3”-positie. 

 

Samenwerking onderwijs-bedrijfs-

leven-overheid (boven)regionaal 

vormgegeven. Daar uitgezette 

strategische lijnen concretiseren en 

versterken door samenhangende 

lokale invulling. 

- Sterke logistieke sector door 

kennis- en krachtenbundeling 

- Roosendaal en West-Brabant 

blijvend aantrekkelijk 

vestigingsgebied voor logistieke 

bedrijven; Roosendaal blijvend in 

top-3 logistieke hotspots 

 

- Gekwalificeerd personeel 

beschikbaar, goed 

werkgelegenheidsperspectief voor 

jeugd; 

- (bereikbaarheids)knelpunten tijdig 

gesignaleerd en aangepakt 

Actieve promotie en 

acquisitie (P&A) 

Logistiek-industrieel 

cluster 

Uitgifte bedrijventerrein blijft achter; 

recent wel veel interesse grote distri-

centra. Geen Roosendaalse P&A-

aanpak (en budget) beschikbaar. 

(ism RVO, BOM, Rewin) realiseren 

bedrijfsvestigingen leidend tot 

werkgelegenheids-groei van tenminste 

50 banen/jaar. 

Multimodal Smart 

Match / Newways 

Bundeling vervoersstromen leidt tot 

lagere kosten en daarmee 

versterking concurrentiepositie van 

de sector als geheel; behoud positie 

West-Brabant als logistieke hotspot. 

Versterking logistieke cluster via Smart 

logistics: gebundelde 

goederenstromen en modaliteiten; 

lagere CO2-uitstoot; kosten- en 

efficiencyvoordelen vervoerders. 

 

 

Ondernemersfonds 

Borchwerf/ 

Majoppeveld 

Faciliteren/vasthouden bestaande 

bedrijvigheid en aantrekken nieuwe 

is essentieel voor economische 

ontwikkeling. Uitstraling 

bedrijventerrein staat onder druk, en 

Verbeteren kwaliteit en vitaliteit van 

bedrijventerreinen. 

Via reclamebelasting dragen 

ondernemers € 450.000/jaar aan fonds 
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Actie Waarom? Beoogd resultaat 

daarmee vestigingsklimaat. bij; gemeente betaalt € 150.000/jaar. 

Vanuit Fonds zorgen ondernemers 

i.s.m. gemeente voor versterking 

uitstraling en kwaliteit bedrijventerrein. 

Strategie bedrijven-

terreinen 

Grondexploitatie gemeentelijke 

terreinen en uitgifte bestaande 

terreinen na sanering (zoals Philips) 

zijn concurrerend. Tegelijk heeft 

niemand baat bij langdurige 

leegstand. 

Evenwichtige uitgifte 

bedrijventerreinen door gemeente en 

door derden (ook: vrijkomende oudere 

terreinen). 

Uitgiftestrategie beschikbaar per eind 

2015. Doelstelling uitgiftestrategie: 30 

nieuwe bedrijfsvestigingen / jaar. 

Herstructurering en 

verkoop 

gemeentekavels 

Verouderd bedrijventerrein en 

slechte uitstraling (Majoppeveld De 

Meeten II/Kapstok) 

20% beschikbare gronden verkocht, 

waarop minimaal 20 arbeidsplaatsen 

Stedelijke Economie                                                       Maximale impulsbijdrage gemeente: € 645.000 

Care Innovation 

Center en Huis van 

Morgen 

We willen méér bedrijven en méér 

innovatie in de zorg naar Roosendaal 

en West-Brabant trekken. We willen 

zorginnovaties beschikbaar, 

bereikbaar en toepasbaar hebben 

voor inwoners, zodat zij uiteindelijk 

betere zorg krijgen en langer gezond 

thuis kunnen wonen.  

West-Brabant is goede proeftuin voor 

het “naar de markt brengen” van 

zorginnovaties. CIC maakt 

zorginnovaties voor breed publiek 

toegankelijk, stimuleert bedrijfs-

investeringen in zorginnovaties en 

versterkt de aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt in de zorg. 

Toegepaste zorginnovaties, 

kennisdeling en vanuit markt 

gerealiseerde projecten op het gebied 

van gezondheid/preventie en langer 

thuis wonen; 

Doorlopende leerlijnen zorg en 

toekomst-bestendige curricula 

zorgopleidingen;  

Inwoners zijn bekend met en maken 

gebruik van innovatieve zorgproducten 

en –diensten;  

Door CIC realiseren en aanjagen 

deelprojecten (zie hieronder) 

Innovitapark: 

planvorming 

Innovatief woonmilieu voor 

trendsetters/vroege gebruikers, 

gekoppeld aan toepassing 

zorginnovaties, ontbreekt in 

Roosendaal. Een campus biedt 

hiervoor kansen, en biedt tegelijk een 

innovatie- en groeikans voor 

Profilering Roosendaal als innovatieve 

stad; 

Uitgewerkt plan “Innovitapark” (in 

afstemming met Stadsoevers en 

Woonagenda) 

Besluit ontwikkeling Innovitapark incl. 
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Actie Waarom? Beoogd resultaat 

onderwijs, werkgelegenheid en 

nieuwe bedrijvigheid in zorg. 

tijdspad/aanpak 

 

Innovitapark – 

startups:organische 

ontwikkeling  

Geleidelijke ontwikkeling met en door 

“coalitie van gebruikers” en 

ontwikkeling “in het tempo van de 

markt” biedt beste perspectief op 

realisatie. 

Vulling bestaand vastgoed met 

Innovitapark-activiteiten die elkaar 

onderling versterken, hoogwaardige 

uitstraling openbaar gebied, 

uitnodigende invulling “plinten”, 

gebieds- en gebouwbeheer door 

coalitie van gebruikers. 

Innovitapark - 

startups : MBO 

Incubator 

Werkgelegenheidsknelpunten met 

name op MBO-niveau. Bundeling 

zorgonderwijs (ROC) en starters-

stimulering (CIC) biedt kansen. 

Minimaal 5 startups of nieuwe 

activiteiten vanuit bestaande 

ondernemers op het gebied van 

gezondheid per jaar. 

Innovitapark - zorg – 

wonen - leren 

Door “early adaptors” van 

zorginnovaties te koppelen aan 

innovatieve bedrijven en onderwijs 

(stages), worden zowel onderwijs als 

bedrijven versterkt en krijgen 

bewoners die dat willen kans om 

optimaal en vroegtijdig van 

innovaties gebruik te maken. Dat 

draagt zowel bij aan langer gezond 

thuis wonen, als aan de profilering 

van stad en regio en het 

vestigingsklimaat voor 

zorgondernemers. 

Binding trendsetters op gebied van 

zorg aan Roosendaal 

Stagemogelijkheden in zorginnovaties 

direct gekoppeld aan op Campus 

aanwezige ROC én woningen 

Proeftuin voor zorginnovaties voor 

bedrijven 

 

Project Cross Care West-Brabant biedt door haar 

demografische structuur en ligging 

goede kansen om innovaties direct 

na de ontwikkelfase versneld naar de 

markt te brengen. Dit biedt groei-

kansen voor bedrijven. 

In de regio zijn naast CIC ook 

innovatiecentra “biobased” en 

“logistiek” gevestigd. Samenwerking 

biedt kansen voor “crossover-

innovaties” 

Dmv de proeftuin versterken van 

(bedrijven in de) zorgcluster, realiseren 

“crossover-innovaties” en versterken 

werkgelegenheid en 

ondernemerschap. 

Woonagenda Investeren in een goed woonklimaat Concrete acties en resultaten worden 
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Actie Waarom? Beoogd resultaat 

heeft verschillende positieve 

economische effecten (omzet en 

werkgelegenheid bouw, koopkracht-

binding, vestigingsklimaat bedrijven).  

gerealiseerd via de woonagenda. 

Gezonde Binnenstad Compacte, sterke binnenstad 

versterkt de economische positie van 

Roosendaal. Soepele / verlichte 

regelgeving stimuleert de invulling 

van panden met nieuwe 

bedrijvigheid, kleine ondernemers, 

ambacht en creatieve bedrijven; 

Uitbreiding vrijetijdsaanbod, komst 

nieuwe evenementen en versterking 

Cultuurcluster Tongerloplein dragen 

bij aan kwaliteit en levendigheid. 

 Meer bezoekers Binnenstad 

 Vestiging nieuwe bedrijven 

 Versterking werkgelegenheid in 

binnenstad 

 Versterking imago Roosendaal 

 

 Concrete acties en resultaten worden 

gerealiseerd via het Programma 

Binnenstad. 

Voortzetting 

starterscentra 

Dekking via reguliere begroting 

eindigt per 2015. Starterscentra 

spelen belangrijke rol in stimulering 

ondernemerschap (commercieel en 

dienstverlenend via starterscentrum 

Molenstraat, technisch/ambachtelijk 

via starterscentrum Leemstraat). 

220 startende ondernemers per jaar 

begeleiden bij opzet bedrijf; creëren 

van economische waarde ter hoogte 

van € 2.500.000. 

 

Versterking reguliere activiteiten gemeente                                        - maximale impulsbijdrage: 30.000 

Structurele werving 

EU-subsidies en 

andere fondsen; 

communicatie 

EAP. 

Op Europees, nationaal en 

provinciaal niveau zijn subsidies 

beschikbaar voor economische 

structuurversterking, stimulering 

MKB, innovatie en sociale cohesie.  

Via het EAP zetten we structureel in op 

het onderhouden van de hiervoor 

relevante netwerken en het realiseren 

van subsidies voor Roosendaalse en 

regionale projecten. We streven er naar 

in 2016 ten minste € 150.000 EU- en 

andere subsidies te werven, en in 2017 

€ 250.000. 

 


