
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

17 maart 2016    Agenda nr.: 5a 

Portefeuillehouder: H. Verbraak    Registratiecode: AF/2016-13 

Onderwerp: Economische actiepunten 2016-2017 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   

In te stemmen met de investeringsvoorstellen Economische Actiepunten 2016-2017 voor het 
totaal reeds beschikbaar gestelde budget van 1.228.000 euro. 
 
Aanleiding   

In de raadsvergadering op 5 november 2015 werd het Economisch Actieplan 2015-2018 (EAP) 
vastgesteld. Daarbij werden drie moties aangenomen: 1) de motie 'Raadsvoorstel 
Economische Actiepunten 2015-2018', 2) de motie 'Economische Barometer' en 3) de motie 
'Kleine(re) lokale (familie-)bedrijven'. Dit raadsvoorstel geeft invulling aan deze drie moties. 
 

Kader    

Uitgangspunt is het op 5 november vastgestelde EAP. Het totale vastgestelde budget van 
1.228.000 euro voor 2016 en 2017 is kaderstellend. Dit raadsvoorstel bouwt verder op de 
input die is geleverd in aanloop naar het raadsvoorstel van 5 november 2015 en op de 
voorstellen van onze partners tijdens de werkconferentie van 9 december 2015. De nadruk 
ligt daarbij op concrete acties die banen opleveren: nu, morgen en overmorgen.  
 
Aan elke voorgestelde actie is voor 2016 en 2017 een indicatief budget gekoppeld. De 
concretiseringslag en de invulling van de moties heeft tot gevolg dat het totaalbudget 
gedeeltelijk is herverdeeld over de verschillende acties. 
  
Op de werkconferentie van 9 december 2015 waren ondernemers, onderwijsinstellingen, 
vakbonden en andere geïnteresseerden aanwezig. Niet alle suggesties en ideeën die daar 
werden geuit, zijn als impulsactie terug te vinden. Dat betekent niet dat er niets mee gedaan 
wordt. Integendeel. Sommige suggesties worden verder uitgewerkt, andere worden opgepakt 
in de reguliere uitvoering van de gemeente Roosendaal of onze partners zoals het Werkplein.  
 
De gemeente blijft uiteraard in contact met alle huidige en nieuwe partners die mee willen 
werken aan het creëren van zoveel mogelijk banen. Daarom wordt eind 2016 wederom een 
werkconferentie georganiseerd waar, mede op basis van de economische barometer, 
bestaande acties worden geëvalueerd en nieuwe acties worden besproken.  
 

Motivering / toelichting   

Om de daling van de werkgelegenheid om te zetten naar een stijging, is een brede, integrale 
aanpak nodig. Samen met onze partners zetten we extra in op het creëren van banen, zowel 
door de groei van (bestaande) ondernemingen te ondersteunen als door het bieden van een 
uitstekend vestigingsklimaat. Tegelijkertijd zorgen we er samen met het onderwijs voor dat 
onze inwoners optimaal geschoold zijn en de match tussen aanbod en vraag op de 
arbeidsmarkt optimaal is. Daarbij willen we ook samen met onze partners zoeken naar een 
goede balans tussen de inzet van werkzoekenden versus arbeidsmigranten. Met het 



onderwijsveld gaan we aan de slag om de instroom in opleidingen met weinig arbeidskansen 
te beperken.  
 
We stellen voor de economische actiepunten aan te pakken langs de volgende vier 
actielijnen: 
 
1. Aantrekken van bedrijvigheid 
2. Ondersteunen ondernemerschap 
3. Opleiden met perspectief 
4. Van uitkering naar werk 
 
In de bijlage 'Notitie Economische Actiepunten 2016-2017' worden voor elke actielijn zowel 
de reguliere als de impulsactiviteiten nader uitgewerkt. 
 

Doel en evaluatie   

Het doel is dat op 1 januari 2019 2.000 Roosendalers meer aan het werk zijn dan op 1 januari 
2015. Middels de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de ingezette 
acties en de effecten ervan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Economische Barometer. 
De motie 'Economische Barometer' wordt overgenomen en met ingang van 2016 wordt deze 
barometer jaarlijks opgeleverd. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

Het totaalbedrag van alle voorgenomen impulsacties bedraagt 1.228.000 euro. Dit budget 
werd reeds gevoteerd in uw raad op 5 november 2015.  
 
Financieel overzicht van de voorgenomen impulsacties: 
 

Activiteit 2016 2017 

Innovitapark 45.500 20.000 

Participeren en verbinden netwerken 25.000 25.000 

Ondernemersfonds 150.000 150.000 

Starterscentrum 140.000 110.000 

Care Innovation Centre 120.000 20.000 

Ondersteuning groei MKB 30.000 30.000 

Flexicurity 17.500 17.500 

Dienstencheque 50.000 50.000 

Social Return on Investment 50.000 - 

Pro-actief opleiden, omscholen en 
bijscholen 55.000 55.000 

Stimuleren beroepskeuze scholieren 25.000 25.000 

Economische Barometer 17.500 17.500 

Totaal EAP (1.228.000) 725.500 502.500 

 
 
Het voorstel is om de Economische Barometer in 2016 te financieren vanuit het EAP en vanaf 
2017 in te zetten op financiering uit de reguliere begroting. Daarom staat het indicatieve 
budget voor 2017 in bovenstaande tabel cursief gedrukt. 
 
De voorgestelde actie 'Ondersteuning groei MKB' (zie bovenstaande tabel ) geeft invulling 



aan de motie 'Kleine(re) lokale (familie-)bedrijven'. De uitwerking van deze actie, tezamen 
met alle andere acties, is opgenomen in de bijlage 'Notitie economische actiepunten 2016-
2017'. Met deze bijlage geven we invulling aan de gevraagde concretisering vanuit de motie 
'Raadsvoorstel Economische Actiepunten 2015-2018'. 
 
De budgetten bij de acties betreffen impulsbudgetten voor 2016 en 2017. Op basis van de 
monitoring wordt bepaald of en op welke wijze de activiteiten uit dit raadsvoorstel worden 
opgenomen in de programmabegroting 2018.  
 

Communicatie    

De partners genoemd bij elke actie werken mee aan de verdere uitvoering van deze acties. 
Veel van deze acties zijn reeds opgepakt. Na instemming door de gemeenteraad worden deze 
partners wederom geïnformeerd en worden per actie nadere afspraken gemaakt over de 
verdere uitvoering en evaluatie.  
 
 

Bijlagen   

1. Notitie economische actiepunten 2016-2017 
 

 

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 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

17 maart 2016    Agenda nr.: 5a 

Portefeuillehouder: H. Verbraak    Registratiecode: AF/2016-13 

Onderwerp: Economische actiepunten 2016-2017 

 
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. 10 maart 2016. 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de investeringsvoorstellen Economische Actiepunten 2016-2017 
voor het totaal reeds beschikbaar gestelde budget van 1.228.000 euro. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 maart 2016. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


