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Economische visie 2020-2024

Voorgesteld besluit

1. De Economische visie 2020-2024 vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
De huidige Economische visie 2013-2017 stamt uit 2012 en is gedateerd. De afgelopen jaren zijn de 
omstandigheden dusdanig veranderd, dat een herziening van beleid noodzakelijk is. De Economische 
visie 2020-2024 betreft dan ook een actualisatie van de Economische visie 2013-2017. 
Vertegenwoordigers van zowel het bedrijfsleven als de gemeente zijn in de stuurgroep economische 
visie aan de slag gegaan met deze actualisatie. De rode lijnen van de beleidslijnen zijn grotendeels in 
tact gebleven, waarbij wel rekening is gehouden met de veranderde omstandigheden.

Als gemeente willen wij een bijdrage leveren aan het versterken van de economische 
aantrekkelijkheid en functioneren van het bedrijfsleven. Deze visie is de basis voor acties in de 
komende jaren op een zestal beleidsterreinen. Verdere uitwerking van de Economische visie vindt 
plaats in het Actieprogramma economie. 

Beoogd effect
De hoofddoelstelling van de Economische visie 2020-2024 is het behoud van kwaliteit en ruimte voor 
ondernemers. Het is daarbij zaak zorg te dragen voor verdere economische ontwikkeling van de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

Argumenten
1.1 Actualisatie van de Economische visie is noodzakelijk in verband met veranderende 
omstandigheden

De veranderingen in economische conjunctuur, demografische prognoses en maatschappelijke trends 
maken dat een actualisatie van de huidige visie noodzakelijk is. Varen op de ontwikkelingen van 10 
jaar geleden is niet realistisch. In een almaar veranderende wereld is het van belang tijdig een 
beleidsactualisatie door te voeren. 

1.2 De Economische visie is samen met een stuurgroep opgesteld, met daarin een brede 
vertegenwoordiging vanuit bedrijfsleven van Hardinxveld-Giessendam
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Er is een stuurgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van bedrijven en ondernemers uit de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam. In deze stuurgroep nemen vertegenwoordigers van de 
Rabobank, de Bedrijfskern, Ondernemend Hardinxveld, SBBHG, BIZ Nieuweweg en de Maritieme 
sector deel. Dit is een brede afspiegeling van de bedrijvigheid in Hardinxveld-Giessendam. Deze 
stuurgroep heeft belangrijke input geleverd voor de actualisatie van de economische visie. De 
concrete behoefte van de stuurgroep voor het ruimtelijk-economisch beleid voor de komende jaren is 
hierin verwerkt. Hierdoor kan de economische visie rekenen op breed draagvlak vanuit de 
samenleving.

Kanttekeningen
1.1 Voor het uitvoeren van het actieprogramma zijn geen financiële middelen gereserveerd

Voor het uitvoeren van de Economische visie 2020-2024 worden geen extra financiële middelen 
gevraagd. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande projecten, plannen en 
budgetten. Ambtelijke inzet zal daarnaast op reguliere basis plaatsvinden. Wanneer financiële 
middelen nodig zijn voor de uitvoering van acitiviteiten waarvoor geen aansluiting bij andere projecten 
kan worden gezocht, zal een separaat voorstel worden gedaan. 

1.2 Gevolgen coronavirus zijn in deze visie nog niet meegenomen. 

Deze visie is opgesteld vóór de coronacrisis. De coronacrisis zal ongetwijfeld verdere impact hebben 
op onze samenleving, zeker op economisch vlak. Er wordt nu echter toch voor gekozen deze visie 
vast te laten stellen, de blik op de toekomst zal immers niet veranderen. Op een gepast moment, 
mogelijk wanneer de impact van de crisis concreet zichtbaar wordt, zal opnieuw afgestemd worden 
met de stuurgroep en betrokkenen.

Financiële informatie
n.v.t

Communicatie
Zie onderdeel vervolg. 

Vervolg
 Na het vaststellen van de Economische visie door de gemeenteraad en het Actieprogramma 

economie door het college van burgemeester en wethouders worden de documenten actief 
gedeeld binnen het gemeentehuis en met bedrijven en ondernemers uit de gemeente. Op 
deze manier betrekken wij de interne organisatie en vooral de samenleving actie bij het 
uitvoeren van het ruimtelijk-economisch beleid.

 De stuurgroep economie monitort de voortgang van het Actieprogramma economie en voegt 
indien nodig (in overleg) acties toe. 

 De coronacrisis zal impact hebben op onze economische activiteiten. Op een gepast moment, 
mogelijk wanneer de impact van de crisis concreet zichtbaar wordt, zal opnieuw worden 
afgestemd met de stuurgroep en andere betrokkenen. Vanwege de uiteenlopende karakters 
van deze visie en het actieprogramma zal daarbij vooral het actieprogramma tegen het licht 
worden gehouden.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Economische visie 2020 - 2024 definitief.docx 
2. Bijlage 1 Actieprogramma economie definitief.docx 


