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Raadsinformatiememo Opstellen Economische agenda 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Schagen heeft behoefte aan een economische agenda waarin de verschillende beleidsvelden 

en thema’s op elkaar worden afgestemd en elkaar versterken. Beleid gericht op het versterken 

van de economie bestaat immers ook uit beleid gericht op m.n. arbeidsmarkt, woon- en 

leefklimaat en bereikbaarheid.  

We zullen keuzes moeten maken. In ons coalitieakkoord hebben we al een aanzet hiertoe 

gegeven. Beleid in succesvolle gemeenten is sterk gericht op bepaalde economische doelen of 

doelgroepen. Bijvoorbeeld door aantrekkelijke woonmilieus en voorzieningen te creëren voor 

kenniswerkers of bedrijventerreinen voor specifieke nieuwe economische activiteiten die 

aansluiten bij het gemeentelijke en/of regionale DNA. De (gewenste) economische structuur en 

de ligging ten opzichte van andere steden en regio’s staan daarbij centraal. Ook Schagen is 

immers geen eiland. Zowel de bedrijven als de inwoners onderhouden nauwe banden met 

omliggende gemeenten, de regio en verder zoals de MRA. De gemeente maakt deel uit van 

een zogenoemd regionaal economisch ecosysteem waarin overheden, bedrijven en kennis- en 

onderwijsinstellingen nauw met elkaar samenwerken om zo de economische ontwikkeling van 

alle partners te stimuleren: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 

 

Om, ook in regionaal verband, op een juiste manier te kunnen acteren is het noodzakelijk om, in 

samenspraak met het georganiseerd bedrijfsleven, een goede strategische agenda voor 

Schagen te hebben: wat zijn de belangrijkste economische speerpunten voor Schagen, wat 

moet daarvoor gebeuren en hoe geven we daar invulling aan. Zo kan de gemeente de juiste 

input leveren aan de Investeringsagenda EZ waaraan in regionaal verband wordt gewerkt en 

aan de inzet van de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN waaraan we als gemeente 

Schagen vanaf 2022 deelnemen.  

 

Om te komen tot de gemeentelijke ambitie die vervolgens vertaald moet worden in 

beleidsdoelen en een bijbehorende actieprogramma, moeten verschillende relevante aspecten 

nader geïnventariseerd en geanalyseerd worden. Denk aan: 

• Kwaliteit van het vestgingsklimaat 

• Het economische DNA van de gemeente 

• Trends en ontwikkelingen 

 

Op basis van deze analyses en inventarisaties zal de volgende stap worden gezet. Draagvlak is 

essentieel. Voor het bepalen van de gemeentelijke ambitie, het formuleren van de 

beleidsdoelen en het opstellen van een actieprogramma is het belangrijk dat het 
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(georganiseerde) bedrijfsleven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen goed zijn 

aangehaakt.   

 

Reeds vanaf de start van het proces worden het (georganiseerde) bedrijfsleven, 

brancheverenigingen en onderwijsinstellingen betrokken: 

• Deze raadsinformatiememo wordt dan ook aan de OFS gestuurd met het verzoek deze 

breed te verspreiden.  

• De volgende stap is dat we het plan van aanpak om te komen tot de economische 

agenda willen bespreken met het bestuur van de OFS en hun sectortrekkers.  

• Vervolgens zullen interviews gehouden worden met relevante stakeholders. We houden 

daarbij rekening met de verschillende bedrijfssectoren, maar ook met de omvang van 

de bedrijven, etc. dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.  

• Nadat de analyse- en inventarisatiefase is afgerond willen we een brede sessie 

organiseren waarvoor we het bestuur en sectortrekkers van de OFS en de geïnterviewde 

bedrijven uitnodigen. Mogelijk dat we hiervoor ook de raadsleden uitnodigen of dat we 

kiezen voor een aparte thema-avond met de raad.  

 

Vervolgens wordt de gemeentelijke ambitie geformuleerd en worden de beleidsdoelen 

geformuleerd. Deze economische agenda zal ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. 

Hierdoor worden de economische beleidskaders goed en op de juiste wijze verankerd.  

 

Samen met de relevante stakeholders en m.n. de OFS, zal een haalbaar en realiseerbaar 

actieprogramma worden opgesteld. Dit is een werkend document dat met enige regelmaat 

wordt aangepast. De raad zal over de voortgang van de uitvoering van het 

uitvoeringsprogramma, het afronden van acties en het opvoeren van nieuwe acties met enige 

regelmaat worden geïnformeerd.  

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Simco Kruijer 


