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Bij en opiniërende stukken is een Raadsbesluit niet aan de orde.
Onderwerp
Economisch perspectief
Kennisnemen van
De nota economisch perspectief Albrandswaard, een eerste bouwsteen tot ontwikkeling van
gemeentelijk economisch beleid voor Albrandswaard.
Inleiding
Albrandswaard heeft geen geexpliciteerd economisch beleid. Uitgangspunten voor economisch beleid
gaan veelal impliciet schuil in doelstellingen en maatregelen op ander beleidsterrein, zoals ruimtelijke
ordening.
De toekomstvisie en de structuurvisie van Albrandswaard schetsen, waar zij aandacht schenken aan
de O van Ondernemen, op grove hoofdlijnen economische persspectieven.
Lokale en bovenlokale positionering is evenwel gebaat bij explicieter sectoraal economisch beleid dat
uitgedragen en afgewogen kan worden.
Zeker in een tijd dat economische crisis noopt tot maatregelen en de gemeentelijke overheid wordt
geacht met minder middelen steeds meer beleidsverantwoordelijkheid te nemen.
In bijgevoegd stuk hebben wij een aanzet gegeven voor een concreter economisch beleid.
Het is onze intentie in deze fase van de ontwikkeling van een dergelijk document het bijgaand concept
opinierend met u te bespreken.
Kernboodschap
Het lokaal economisch perspectief beoogt helder te maken welke keuzes op economisch gebied
gemaakt moeten worden en hoe het hiervoor benodigde beleid (=randvoorwaarden die potentiele
investeerders ingevuld willen zien) duidelijk moet worden.
Doel hiervan is de raad in een vroeg stadium te informeren en te laten meedenken in het proces naar
economisch beleid voor de lange(re) termijn.
Consequenties
Afhankelijk van de ontwikkeling van inzichten over nut en noodzaak van economisch beleid, kan dit
leiden tot onderzoek en formulering van beleid voor het gemeentelijke domein en de bovenlokale
positionering.
Hierbij kunnen bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden van de Albrandswaardse situatie beter worden
benut en voor het voetlicht worden gebracht, en kan Albrandswaardse inzet mede vanuit regionaal
perspectief worden verantwoord.
Vervolg
Afhankelijk van de uitkomsten van de bespreking kan nader onderzoek worden verricht en
economisch beleid worden uitgewerkt.

1/2

Bijlagen

135347:

economisch perspectief

Poortugaal, 22 oktober 2013
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner
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