‘Dialoog Samen aan Zet’
Vervolg Economie & Bedrijfsomgeving

Terugblik proces
Raadsbesluit 22 juni (amendement) vervolg DG E&B:
 Aantal voorstellen uit dialoog in 2017 oppakken, binnen
beschikbare vrije financiële ruimte
 Onderzoeken of door afstoten/ andere aanpak van
bestaande activiteiten, verbindingen of andere financiering
meer ruimte kan ontstaan voor voorstellen Dialoog
Vervolgproces DG E&B <zomer:
 Ontmoeting deel DG E&B 27 juni om opdracht “oud
voor nieuw” alsnog op te pakken
 In bestaand beleid 8 thema’s benoemd en voor feedback
(mogelijkheden, consequenties) bij vakspecialisten uitgezet

Aan/ afwezig 4 september ‘17
 Aanwezig vanuit dialooggroep: Erwin, Han, Herman, Jan,
Jeroen, Marleen, Pauline, Rob, Wout
 Afwezig vanuit dialooggroep: Abdel, Anja, David, Jan H.,
Jeroen S., René
*Arjen, Christine, Marloes hebben zich teruggetrokken
 Aanwezige vakspecialisten: André, Wendela, Thea,
Femke, Rolf, Rien, Jan Willem

Uitkomst 4 september ‘17

Algemene constateringen:
 DG E&B levert op korte termijn voorstellen voor
“oud voor nieuw” op als advies aan gemeentebestuur
 Bij enkele onderwerpen verschillende meningen DG E&B
e/o acht zij zich niet kundig genoeg
 Bij aantal onderwerpen pleidooi voor nader onderzoek,
bijv. alternatieve financiering/ uitvoering (zorg verzwaringen)
 Streven DG E&B is budget zoveel mogelijk ontschot
inzetten, in praktijk gedeeltelijk toegepast
 Mogelijk vrijgespeelde budget niet dekkend voor alle
voorstellen, groot deel mee in integrale afweging (najaar)
 In uitvoering van voorstellen blijven zoeken naar
vervlechting/ bundeling bijv. thematische sites

Toelichting vooraf
Samenvatting per thema op de volgende onderdelen:
 Voorstel: thema’s die eerder (27 juni) door de dialooggroep
zijn benoemd als mogelijke onderwerpen die in aanmerking
komen voor “oud voor nieuw”

 Afweging: mogelijkheden, consequenties, voors- en tegens
die op basis van de input van vakspecialisten op 4
september aan de orde is geweest
 Advies: conclusie per onderwerp waar de dialooggroep
op 4 september mee heeft afgesloten en die wordt
voorgelegd aan gemeente voor besluitvorming

Thema 1: Duurzaamheid
Voorstel: handgeld van €15.000 voor duurzaamheid laten vrijvallen
t.b.v. DG E&B
Afwegingen: Budget wordt benut voor stimuleren van kleine
initiatieven (bv. vrijwillige energiecoaches) en WijNijkerk.
Mogelijkheid om dergelijke initiatieven te stimuleren vervalt dan
(voorstel DG is vooral zonne-energie, duurzaamheid is breder).
Advies: conform voorstel, waarbij budget nog steeds voor
duurzaamheid wordt ingezet maar verweven in voorstellen van de
DG E&B op het gebied van duurzaamheid (met gebruik van
expertise vakspecialist).

Thema 2: Toerisme
Voorstel: a) €35.500 voor VVV/ UitinNijkerk +
b) €6.300 voor PR laten vrijvallen t.b.v. DG E&B
Afwegingen: a) VVV/ UitinNijkerk kan niet los worden gezien van
voorstel Sterk Merk. DG E&B acht zich niet kundig genoeg om zich
uit te spreken over behoefte aan fysiek infopunt t.o.v. nieuwe
manieren voor “hospitality”. Voorstel om budget naar €25.000 te
reduceren en dit inbrengen in Sterk Merk.
b) Betreft advertentiekosten Uitkalender; deze activiteit zal door de
VVV worden opgepakt en hoeft niet meer apart begroot.
Advies: a) €10.500 laten vrijvallen voor Sterk Merk en blijven
zoeken naar cofinanciering
b) conform voorstel en laten vrijvallen voor Sterk Merk

Thema 3: Cultuurhistorie
Voorstel: a) €11.000 voor Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)+
b) € 8.300 voor Open Monumentendag (OMD) laten vrijvallen
t.b.v. DG E&B
Afwegingen: a) Kosten voor notuleren en vacatiegeld leden
(Stichtingen om samenleving te betrekken). Ruim begroot.
Commissie is wettelijk. Bedrag van € 5.000 afromen en nagaan of
andere financieringsbron (bijv. leges) mogelijk is.
b) Betreft o.a. bijdrage onkosten OMD zoals PR en speciale lessen
(organisatie door comité, waaronder Oud Nijkerk). Goed bezocht.
Cultuurhistorie onvoldoende aan tafel. Bedrag afromen naar minimaal benodigde bijdrage voor OMD (€ 4.000) en € 4.300 afromen.
Advies: deel bedrag laten vrijvallen en nader onderzoek
doen naar financieringsmogelijkheden CRK

Thema 4: Economische stimulering
Voorstel: a) €40.000 voor PR/ acquisitie bedrijventerreinen +
b) €10.000 voor bijdrage ‘115 Red een bedrijf’ laten vrijvallen
t.b.v. DG E&B
Afwegingen: a) Budget wordt ingezet t.b.v. zichtbaarheid/
dienstverlening voor verkoop bedrijventerreinen (website, reclame
naast A28, flyers, advertenties e.d.). Is voor specifieke doelgroep
(anders dan Sterk Merk) waarbij dienstverlening belangrijk blijft.
Nog voldoende bedrijfsterrein om te promoten (met name De Flier).
b) Betreft bijdrage voor “115 Redeenbedrijf”; weinig risico als dit
anders wordt ingezet.
Advies: a) belang PR/ acquisitie wordt onderschreven door DG,
nader onderzoek of uit grondprijs kan worden gefinancierd.
b) conform voorstel

Thema 5: Bestuurlijke samenwerking
Voorstel: onderuitputting van €20.000 op bijdrage Regio
Amersfoort laten vrijvallen t.b.v. DG E&B
Afwegingen: Bijdrage regio Amersfoort valt structureel lager uit.
DG heeft weinig zicht op daadwerkelijk opbrengsten deelname en
de aanpalende projecten, zoals Food Production Cluster. DG roept
op kritisch te kijken naar toegevoegde regionale samenwerking
waarde in relatie tot lokale initiatieven.
Advies: conform voorstel, waarbij nader onderzoek wordt gedaan
naar toegevoegde waarde/ opbrengsten van deelname regio
Amersfoort (in relatie tot visie/ voorstellen Dialoog)

Thema 6: Toeleiding werk
Voorstel: a) beïnvloedbaar budget van €11.000 laten vrijvallen +
b) vanuit geoormerkt budget Participatiewet gefaseerd geld vrijspelen (€40.000 in 2019, €140.000 in 2020) t.b.v. DG E&B
Afweging: a) €11.000 is werkbudget voor PR en afstemming sociale
partners; weinig risico als dit anders wordt ingezet.
b) Budget Participatiewet is geoormerkt voor specifieke doelen/
-groepen. Anders inzetten op het “hoe” is mogelijk, maar hiervoor
is een meer uitgewerkt Plan van Aanpak vanuit DG E&B nodig.
Advies: a) en b) conform voorstel. DG spreekt wederom haar
verbazing uit waarom Innovatiebudget Sociaal Domein hier niet
voor in gezet kan worden (is gekoppeld aan DG Sociaal Domein).

Thema 7: Openbare ruimte
Voorstel: a) budget Carpoolplaats van €250.000 (i) laten vrijvallen
b) vanuit IBOR/ beheerplannen €200.000 vrijspelen t.b.v. DG E&B

Afweging: a) Betreft incidenteel budget voor ontwikkeling
Carpoolplaats. Is in afwachting Dialoog stilgezet; anders inzetten.
b) Voorstel is vertaald in besparing op klein onderhoud (€50.000)
& minder reserveringen beheerplan wegen (€150.000). Betekent daling
kwaliteitsniveau (B->C) en uitstel groot onderhoud; hier is DG vanuit
haar visie (versterken economie) geen voorstander van.
Advies: a) conform voorstel
b) Onderhoudsniveau niet verlagen/ uitstellen, maar wel onderzoeken
of er voordeligere manieren van uitvoering (inzet statushouders of
werkstageplaatsen, vervlechting arbeidsmarkt) e/o
financiering (bv. Parkmanagement, subsidies) mogelijk zijn.

Thema 8: Haven
Voorstel: vanuit begroting Haven €40.000 vrijspelen t.b.v. DG E&B
Afweging: Al groot tekort op exploitatie haven (wordt opgevangen
uit algemene middelen). Wel deels mogelijkheden voor vergroten
opbrengsten (doelgroepen: scheepvaart, woonboten en
havengebonden bedrijven). Gevolgen voor aanpalende politieke
(infrastructurele) dossiers moeilijk te overzien voor DG, naast
van kostenverhoging voor deze partijen.
Advies: nader onderzoek doen naar alternatieve financiering en
hierover met betrokken stakeholders in gesprek gaan.

Totaal overzicht
Thema

“Oud voor nieuw”

Duurzaamheid

€ 15.000

Toerisme

€ 16.800

Cultuurhistorie

nader onderzoek+ € 9.300

Eco. stimulering

nader onderzoek + € 10.000

Best. samenwerking

nader onderzoek + € 20.000

Werk/ participatiewet

nader onderzoek + € 11.000

Openbare ruimte
Carpoolplaats
Haven

nader onderzoek
eenmalig € 250.000
nader onderzoek
structureel € 82.100
+ eenmalig € 250.000

Vooruitblik proces
Vervolg voorstellen Dialoog E&B:
 Afronden advies dialooggroep over “oud voor nieuw”
op basis van verslag van 4 september (ook afwezigen)
 Idee inloopbijeenkomst voor stakeholders georganiseerd
door DG E&B komt te vervallen i.v.m. weinig animo
 Gesprek met college voor toelichting op advies op
dinsdag 12 september 12.00 uur (Han, Rob, Jeroen)
 Aanleveren raadsvoorstel donderdag 14 september t.b.v.
besluitvorming (college 19 september, raad 26 oktober)
 Ontmoeting gemeenteraad op 28 september 21.00 uur
(onder voorbehoud agendacommissie)
 Resterende gedeelte voorstellen (buiten kaders) mee bij
eerste integrale afweging (november/ december)

