Partij:
Vraag:

Technische vragen (63) CDA over werkgelegenheid in Jaarrekening Zeist 2016
CDA
Boek 1 Programma 3 Kopje algemeen: werkgelegenheid is in tegenstelling tot
provincie in Zeist afgenomen. Het behoeft nu niet alleen “nodige aandacht” maar het
behoeft bovenal “actie”. Welke actie heeft u concreet gepleegd die tot resultaat heeft
geleid?
We zien dat op onderdelen de economie in Zeist minder vitaal dreigt te worden...
Vanaf 2011 is er een duidelijke daling in de werkgelegenheid; meer dan elders in de
provincie. Deze daling hangt samen met sluiting, krimp en vertrek van vestigingen in
vrijwel alle sectoren. De teruggang in werkgelegenheid in Zeist wordt sterk bepaald
door een afname van het aantal banen bij enkele grote bedrijven/organisaties in de
zorg en financiële en zakelijke diensten. We hebben in Zeist een kwetsbare
economische structuur met relatief veel werkgelegenheid in enkele grote sectoren
waar de werkgelegenheid afneemt en die aan veel dynamiek onderhavig zijn zoals
Zorg en Financiële + Zakelijke diensten.
Onze uitgangspositie is echter goed.

Zeist heeft een nationale dienstverlenende functie, een regionale voorzieningsfunctie
en een woonfunctie voor Utrecht en omgeving. Binnen de gemeente zijn
toonaangevende bedrijven en instellingen gevestigd” met name in industrie/handel
(Remia, KraftHeinz, Sola, Manutan), financiële diensten (Triodos, PGGM), Health
(GSK, Achmea) en NGO’s (Wereldnatuurfonds, Vogelbescherming). We hebben nog
steeds een aanzienlijke werkfunctie: 34.300 arbeidsplaatsen> 30.000
Beroepsbevolking. We zijn aantrekkelijke als woon- en bedrijfsomgeving (o.a.
aanwezigheid van authentieke kantoorvilla’s in een groene omgeving). En we liggen
centraal. Nabij Utrecht met zijn relatief jonge, hoogopgeleide beroepsbevolking,
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aanzienlijk kennispotentieel (USP) en tal van stedelijke voorzieningen.
Wat doen we om Zeist economisch Vitaal te houden
•

•

• We werken aan een economische beleidsagenda waarin Zeist, binnen de
regionale context, keuzes maakt voor een duidelijke economische koers die
past bij het profiel van Zeist en gebruik maakt van de sterke punten van de
Zeister economie. Het behoud en waar mogelijk vergroten van de
economische dynamiek is immers een onmisbare voorwaarde voor een
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. De eerste stappen zijn in 2016 gezet
door een onderzoek naar de stand van zaken m.b.t. de Zeister economie en
daarnaast de groeipotentie m.b.t. speerpuntsectoren (zorg, financiële en
zakelijke dienstverlening, ICT) in beeld te brengen i.s.m. het Zeister
bedrijfsleven. Dit wordt nu verder geconcretiseerd in een beleidsagenda die
een duidelijk handelingsperspectief biedt. Het verbeteren van het
vestigingsklimaat voor schone, hoogwaardige bedrijven, het benutten van
kansen in belangrijke sectoren als gezondheid en zorg, ICT, financiële en
zakelijke dienstverlening en vrijetijdseconomie, regionale samenwerking en
profilering zijn enkele aandachtspunten die verder uitgewerkt worden in deze
beleidsagenda;
• Er wordt verder geïnvesteerd in het vergroten van de veiligheid op

bedrijventerreinen. Zo wordt voor bedrijventerrein Zeist West een traject

gestart om het Keurmerk Veilig Ondernemen te verwerven;
•

• Zoals onder programma 3 staat beschreven wordt er veel inzet
gepleegd op de samenwerking in de Utrechtse regio. Zo is er in U10 verband een
regionale ruimtelijk-economische koers opgesteld met daaraan gekoppeld een
uitvoeringsagenda. Deze koers zal aan de gemeenteraad worden aangeboden ter
vaststelling. In de vervolgfase worden de acties in de uitvoeringsagenda uitgevoerd in de
vorm van programma’s en/of projecten. Waar dit een meerwaarde heeft voor Zeist zal
daarbij vanuit de gemeente aangehaakt worden. Dit geldt ook voor de overige trajecten
die in de Utrechtse regio op het gebied van economie lopen zoals o.a. de regionale
detailhandelsafspraken, de intentie om glasvezel in de buitengebieden aan te leggen en
de intentie om gezamenlijk de (inter)nationale acquisitie van bedrijven op te pakken.

•

•

•
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• Ook wordt er flink geïnvesteerd in het centrum. Naast de fysieke herinrichting en het
Gevelfonds, wordt er gewerkt aan de oprichting van een nieuwe centrumorganisatie
waarbij winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en gemeente een stem hebben. Op
verzoek van de winkeliers wordt verder de verordening van de reclamebelasting herzien.
De gemeente investeert ook in een onderzoek naar de mogelijke alternatieve invullingen
van het V&D pand en draagt bij aan het toenemend aantal evenementen in het centrum.
De pilot Verlichte Regeldruk Centrum vermindert of verandert ingewikkelde regels.
• Doordat het accountmanagement voor bedrijven in 2016 is uitgebouwd, vinden er
meer bedrijfsbezoeken en contacten met ondernemers kunnen plaats. Zo zijn de relaties
met o.a. grote en/of strategisch belangrijke werkgevers verder versterkt. Dit heeft er toe
geleid dat de gemeente en het bedrijfsleven beter gezamenlijk problemen kunnen
aanpakken én gezamenlijke kansen verzilveren. In dat kader wordt momenteel
bijvoorbeeld samen met de Rabobank Rijn en Heuvelrug gewerkt aan de oprichting van
een platform van grote werkgevers en/of strategische belangrijke bedrijven en
organisaties met als doel om innovatie in Zeist en omgeving te stimuleren.
• Om de kansen op het gebied van toerisme te kunnen benutten is hebben we in de
regio het RBT (Regionaal Bureau voor Toerisme) opgericht en omarmd. Dit leidt tot
betere vindbaarheid, meer verbinding tussen de toeristische ondernemers en
verrassende marketing en promotie (zowel regionaal, nationaal als (in samenwerking
met Utrecht, Amersfoort en de regio Groot Utrecht) internationaal, waardoor meer
mensen de regio weten te vinden en waardoor meer werkgelegenheid ontstaat.
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CDA
Boek 1 Programma 3 Kopje bedrijfslocaties: hieruit lezen we dus af dat bedrijven hier
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zich niet kunnen vestigen i.v.m. ontbreken locaties. Ergo (zie hiervoor): Zeist is deels
zelf de oorzaak voor terugloop werkgelegenheid. Hoe kijkt het college hiernaar?
Dit vinden we geen technische vraag. Deze vraag kan tijdens het debat gesteld
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worden.

