
Memo voorbereiding presentatie economisch beleidsplan 2021-2026, Politiek Forum 22 maart 

2021

Van: portefeuillehouder W. Joosten

Aan: gemeenteraad

Betreft: presentatie economisch beleidsplan ter voorbereiding voor het Politiek Forum van 22 maart 

2021

Bijlage: presentatie economisch beleidsplan 2021-2016

Inleiding 

Tijdens het Politiek Forum van 22 maart vindt een behandeling plaats over het economisch 

beleidsplan 2021-2026 (agendapunt 8, klankbordgesprek: Economisch beleidsplan). Aan de hand van 

een presentatie wordt een korte toelichting gegeven op de stand van zaken en gaan we met u in 

gesprek over uw ideeën en gedachten bij een nieuw economisch beleidsplan. Dit doen we om u in 

een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het opstellen van het beleidsplan. 

Bijgaand treft u ter voorbereiding een presentatie aan die tijdens het Politiek Forum van 22 maart 

2021 wordt gehouden. In deze memo treft u een korte toelichting op de presentatie.  

Uitgangspunten en thema’s

Voor de evaluatie van het huidige beleidsplan en het opstellen van het geactualiseerde beleidsplan 

zijn er gesprekken geweest met diverse stakeholders, zoals de LOV, ondernemers, 

vertegenwoordigers van (winkel)gebieden. Uit deze gesprekken zijn een aantal uitgangspunten en 

thema’s naar voren gekomen. De belangrijkste uitgangspunten en de thema’s die tot nu toe naar 

voren zijn gekomen, worden benoemd in de presentatie (sheet 3 en 4). 

Wij zijn benieuwd of u deze uitgangspunten en thema’s herkent en welke (aanvullende) ideeën en 

gedachten u aan ons meegeeft.  

Ideeën en gedachten

In het structureren van de ideeën en gedachten die leven bij de raad geven wij u als suggestie mee 

om te kijken naar welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen u ziet voor de economie van 

Leiderdorp (sheet 5). Bij sterktes en zwakten kunt u denken aan zaken waarbij we als gemeente 

direct invloed kunnen uitoefenen. Kansen en bedreigingen zijn vooral omgevingsfactoren waar de 

gemeente beperkt invloed op heeft.

Wij vragen u welke kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten u ziet voor de Leiderdorpse economie.

Samen werken aan een toekomstbestendige economie

Ons doel is, met de input die we van u en stakeholders ‘uit het werkveld’ krijgen, een gedragen 

economisch beleidsplan te formuleren waarin we samen werken aan een toekomstbestendige 

economie. 

 


