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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 19 mei 2021 

     

Onderwerp: Economisch beleidsplan 

2021-2026 

 Aan de raad.  

 

    

*Z0366A0E46F* 
 

Beslispunten 

Het economisch beleidsplan 2021-2026, 'Samen werken aan een toekomstbestendige economie' 
vaststellen.  

 

 

1 SAMENVATTING  

Op 11 mei 2021 heeft het college besloten om het concept economisch beleidsplan 2021-2026 
'Samen werken aan een toekomstbestendige economie' ter inzage te leggen voor de periode 12 
mei tot en met 23 mei 2021. Ook is het concept economisch beleidsplan op 18 mei gepresenteerd 
aan belangstellenden. Tijdens deze informatieve / participatiebijeenkomst zijn belangstellenden 
geïnformeerd en was er gelegenheid om input te leveren op het concept economisch beleidsplan. 
Resultaat van het brede participatietraject is een  compact beleidsplan, waarin concrete 
uitvoeringsgerichte acties worden benoemd om samen te werken aan een toekomstbestendige 
economie. Het nieuwe economisch beleidsplan bouwt voort op het vorige economisch beleidsplan 
2016-2020. In essentie wil de gemeente ruimte bieden om te ondernemen, werken aan een sterk 
profiel, het versterken van een veerkrachtige economie en inzetten op het versterken van de 
economische kerngebieden. Hieraan wordt mede vormgegeven door een interactieve kaart met de 
prioriteiten en acties voor de komende twee jaar, die op basis van een evaluatie elke twee jaar 
kunnen worden bijgesteld en tussentijds indien nodig. Ook dient de interactieve kaart als basis om 
geïnteresseerden te informeren over de voortgang van het economisch beleidsplan. Het concept 
beleidsplan wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling tijdens de 
gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2021.  

 
2 Inleiding 

Bijgaand treft u het concept economisch beleidsplan 2021 - 2026 ‘samenwerken aan een 
toekomstbestendige economie’ ter vaststelling aan. Het beleidsplan is tot stand gekomen door 
middel van een interactief beleidsproces en kan daarmee bogen op draagvlak van ondernemers en 
andere belanghebbenden. 
 

3 Beoogd effect 
Samen met de Leiderdorpse samenleving werken aan een toekomstbestendige economie.  
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4 Argumenten 

1. In het economisch beleidsplan worden concrete doelstellingen en acties geformuleerd die 
bijdragen aan een toekomstbestendige economie.   
Hoofddoelstelling van het economisch beleidsplan is ‘samen werken aan een 
toekomstbestendige economie’. Het beleidsplan bevat concrete doelstellingen en acties die 
hieraan bijdragen. Dit wordt uitgewerkt langs vier thema’s:  
- Ruimte voor ondernemen; 
- Sterk dorp tussen stad en land; 
- Versterken van een veerkrachtige economie (opgaven als digitalisering en duurzaamheid); 
- Versterken van de ruimtelijk-economische kerngebieden. 
 

2. Het economisch beleidsplan is tot stand gekomen met  input van de gemeenteraad. 
      Tijdens het Politiek Forum van 22 maart 2021 vond een gedachtewisseling plaats met   

 de gemeenteraad over het opstellen van het geactualiseerd economisch beleid. Tijdens deze    
 gedachtewisseling heeft de gemeenteraad, naast inhoudelijke input door middel van een  
 SWOT analyse, uitgangspunten en ideeën meegegeven die zijn gehanteerd bij de formulering    
 van het beleidsplan. Dit heeft geleid tot de volgende kaders en uitgangspunten:  
 
 Het beleid moet op breed draagvlak kunnen steunen onder betrokkenen en belanghebbenden.    
 Hieraan is invulling gegeven door partijen in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het  
 opstellen van het nieuwe beleid. Behoud het goede en borduur daar op voort. Continuïteit van  
 beleid wordt door de gemeenteraad als belangrijke waarde gezien. Wees realistisch en focus  
 op waar de gemeente direct invloed op heeft. Ga uit van de kracht van bedrijven en gebieden.  
 Maak zaken concreet en benoem uitvoeringsgerichte acties. Hieraan is invulling gegeven door  
 een compacte nota op te stellen met als integraal onderdeel daarvan een interactieve kaart  
 met de prioriteiten en acties voor de komende twee jaar, die op basis van een evaluatie elke  
 twee jaar kunnen worden bijgesteld. Tot slot dient er voldoende aandacht te zijn voor de  
 positionering en profilering van Leiderdorp, zowel lokaal als regionaal. 

 
3. Het economisch beleidsplan is tot stand gekomen door middel van een interactief proces met  
       de Leiderdorpse samenleving. 
       Het concept beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de Leiderdorpse    
       Ondernemersvereniging, een vertegenwoordiging van ondernemers en andere  
       belanghebbenden. Dit interactieve proces heeft op de volgende manier plaatsgevonden. 

- In kwartaal 4 van 2020 en kwartaal 1 van 2021 hebben circa 30 interviews plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren en gebieden, waaronder   de LOV, 
Alrijne, De Baanderij, De Lage Zijde, Wooon, Winkelhof, Santhorst en andere 
belanghebbenden om het vigerende economische beleid te evalueren en om input op te 
halen voor de actualisatie van het economische beleid. Hiermee is sprake van een brede 
vertegenwoordiging. Daarnaast is door bureau Blaauwberg een factsheet opgesteld, 
waarin is gekeken naar de economische veerkracht van de gemeente Leiderdorp. Dit heeft 
onder andere geresulteerd in een evaluatiedocument en een factsheet die per brief van 15 
februari 2021 naar de gemeenteraad is verzonden als input voor de gedachtewisseling 
tijdens de commissievergadering van 22 maart 2021. 

- Voorafgaand aan het opstellen van het economisch beleidsplan is een enquête uitgevoerd 
onder ondernemers. Deze enquête diende als input voor het economisch beleidsplan (met 
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name betreffende het verbeteren van de zichtbaarheid van de gemeente bij 
ondernemers). 

- Sinds medio 2020 worden bedrijfsbezoeken afgelegd (ongeveer 6 á 8 per jaar). Dit heeft 
onder andere geresulteerd in het voorstel om een klankbordgroep van ondernemers op te 
richten.   

- Het concept beleidsplan is getoetst bij ondernemers en andere belanghebbenden door 
middel van een interactieve sessie die op 18 mei 2021 heeft plaatsgevonden. Daarnaast is 
het conceptbeleidsplan van 12 mei tot en met 23 mei ter inzage gelegd. De LOV heeft 
input gegeven op het concept beleidsplan en heeft aangegeven zich te kunnen vinden in 
het voorliggende concept economisch beleidsplan.  

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Uit de evaluatie van het vigerende beleid is gebleken dat het organiseren van doorzettingsmacht 
een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van het economisch beleid. Het is van belang hier 
blijvend aandacht aan te besteden in de uitvoering van het beleidsplan. 

 
6 Duurzaamheid  

De groeiende roep om duurzaamheid vraagt om aandacht. Werken aan een duurzame toekomst is 
een van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Daarom is duurzaamheid voor 
Leiderdorp in alles een uitgangspunt. Het werken aan een duurzame economie is daar een 
integraal onderdeel van. Zo hebben bedrijven een belangrijk aandeel in de verduurzamingsopgave 
(bijvoorbeeld in het behalen van de doelstellingen van de RES). Leiderdorp werkt daarom aan een 
duurzame economie door concrete projecten die een duurzame economie bevorderen. In het 
economisch beleidsplan zijn daarom concrete acties opgenomen die een bijdrage leveren aan een 
duurzame economie (zie hoofdstuk 5 van het economisch beleidsplan). 
 

7 Financiën 
Na vaststelling van het beleidsplan wordt gebruik gemaakt van regulier budget. De activiteiten 
kunnen leiden tot extra budgetbehoefte. In deze gevallen zal worden bezien of andere reguliere 
budgetten kunnen worden aangesproken of zal voor de activiteit extra budget worden 
aangevraagd. Dit leidt tot het volgende financiële overzicht: 

 
8 Communicatie  

Na vaststelling wordt het economisch beleidsplan op de gebruikelijke manier gepubliceerd. 
Daarnaast wordt een interactieve kaart ontworpen om het economisch beleidsplan continu onder 
de aandacht (van de samenleving) te houden.   
 

9 Evaluatie 
Onderdeel van het economisch beleidsplan is een 'interactieve kaart'. De interactieve kaart is een 
visualisatie van de prioriteiten en acties voor 2021-2023. De interactieve kaart is bedoeld om 

 2021 2022 2023 

Prioriteiten economisch beleidsplan periode 2021-2023 €18.000 €18.000 €18.000 

Vaste bijdrage samenwerking Economie071 €26.000 €26.000 €26.000 

Bijdrage aan projecten Economie071* €54.000 €54.000 €54.000 

Totaal  €98.000 €98.000 €98.000 

    
* Reservering op basis van €2 per inwoner    
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informatie over het economisch beleidsplan continu te kunnen raadplegen. Daarnaast kunnen 
acties indien nodig worden aangepast of kunnen acties worden toegevoegd. Zo kunnen 
geïnteresseerden en belanghebbenden continu op de hoogte blijven van de belangrijkste 
prioriteiten en acties uit het beleidsplan en kan gebruikt worden om over de voortgang van het 
economisch beleidsplan te rapporteren. Daarnaast vindt in 2023 een evaluatie plaats. Naar 
aanleiding van deze evaluatie kunnen de prioriteiten en acties worden geactualiseerd.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen:  
Concept economisch beleidsplan 2021-2026, 'Samen werken aan een toekomstbestendige economie' 


