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1. Voortgang activiteiten
In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de 
Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030. 

In december 2016 is de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 
vastgesteld. Met de uitvoeringsagenda zetten we op de kaart wat er nodig is om te 
bouwen aan een vitaal en toekomstgericht Woudenberg. De gemeente kan en wil dit niet 
alleen doen, maar samen met ondernemers, inwoners, scholen en maatschappelijke 
organisaties. 
Deze Economische uitvoeringsagenda is opgesteld met een  visie, die  is samen te vatten 
als ‘duurzame economie’.’ Een economie waarin we onze krachten bundelen om samen 
te zorgen voor een groei van de economie, een samenleving waarin iedereen mee kan 
doen, de versterking van de concurrentiekracht, een toename van de werkgelegenheid, 
een beter beheer van de ruimte en de natuur en een vermindering van de milieudruk.

Met deze uitvoeringsagenda wordt aan de hand van vijf economische doelen aangegeven 
waaraan Woudenberg de komende jaren gaat werken om een nog krachtiger lokaal en 
regionaal economisch klimaat te creëren. De vijf doelen zijn:
- Meer duurzaamheid en innovatie
- Meer ruimte voor ondernemen
- Maatschappelijk Verantwoorder Ondernemen (MVO)
- Meer acquisitie en accountmanagement
- Meer samenwerking in de regio

Voor de samenwerking van de 4 O’s voor de economische uitvoeringsagenda is een 
stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de 4 O’s (Ondernemers, 
maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en Overheid).  De naam van deze stuurgroep is 
‘Woudenberg Werkt Samen’. De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en 
het helpt initiatieven van de grond. Zij voert zelf nagenoeg geen projecten uit; dit gebeurt 
door initiatiefnemers. Wisselende groepen van publiek en private partijen, afhankelijk van 
de aard van het project. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelen worden behaald 
en onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan.

Hieronder vindt u de stand van zaken van alle acties en uitwerkingen rondom de 
uitvoeringsagenda in het tweede en derde kwartaal van 2017. 

Afgerond Eerste helft 2017 afgerond Tweede helft 2017 afgerond

Wie/wat Actie Voortgang
Stuurgroep 
duurzame 

Concretiseren stuurgroep 
en met in- en externe 

De naam van de stuurgroep is 
bepaald en in september 
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economie communicatie stuurgroep 
bekendmaken.
Doelen:

 Rollen en werkwijze 
stuurgroep vaststellen.

 Communicatie over 
stuurgroep en 
uitvoeringsagenda.

bekend gemaakt via een 
persbericht en nieuwsbrief aan 
de ‘Wind mee voor 
Woudenberg’ deelnemers. De 
naam is ‘Woudenberg Werkt 
Samen’ (WWS). Deze groep 
wil met elkaar ‘werken’ aan 
verbindingen leggen, 
initiatieven/projecten helpen 
opstarten en verder brengen 
en zo ‘werken’ aan een 
duurzame economie in 
Woudenberg.

 kpi’s opstellen voor 
doelen en 
maatschappelijke 
effecten.

 Afwegingskader bepalen 
voor 
projecten/initiatieven.

In de zomer is bekeken welke 
kpi en afwegingskader te 
gebruiken. Twee redenen voor 
uitstel van vaststelling waren:

 de prioriteit voor identiteit, 
communicatie en opzet van 
een eerste initiatief

 de wens van learning by 
doing; eerst starten, richting 
krijgen en zo beter de kpi en 
afwegingen te kunnen 
bepalen.
Het bepalen hiervan is 
opgeschoven naar uiterlijk 
januari 2018, zodat dit voor 
het eerste echte volledige jaar 
in 2018 helder is.

Eerste initiatief/project vanuit 
stuurgroep: Matchbeurs

Doel was om een eerste 
initiatief/project te hebben 
staan in september of oktober. 
Dit eerste initiatief zal wat 
meer vergen van de 
stuurgroep, waarna en 
waarnaast andere projecten 
en initiatieven kunnen 
ontstaan die door de 
stuurgroep van de grond 
geholpen worden.

Op 27 oktober vindt een 
eerste (light) versie van een 
matchbeurs plaats,
Een matchbeurs is een unieke 
ontmoetingsplek om fysiek 
vraag en aanbod met gesloten 
beurzen samen te brengen. 
Het opent deuren en levert 
voordelen op voor iedereen. 
Uitgangspunt is een duurzame 
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relatie tussen bedrijfsleven en 
de Woudenbergse 
samenleving te realiseren. 

De wens van WWS is allereerst 
om verbindingen te leggen en 
openingen naar elkaar te 
creëren op het snijvlak 
economie/duurzaamheid en 
sociaal domein. Participanten 
met raakvlakken hieraan 
nemen deel. Bovendien hopen 
we de matchbeurs te herhalen 
en steeds groter te laten 
worden.

Verduurzamen woningen Een tweede initiatief waar 
WWS aan verbonden is, is het 
project verduurzaming 
woningen van Gerrit Vledder. 
Het project kan het van WWS 
gebruiken: kennis, creativiteit 
en netwerken om bedrijven en 
woningeigenaren te bewegen 
op enige wijze aan te sluiten 
bij dit project en input over 
wat zou werken in 
Woudenberg
 Gerrit Vledder stelt een 

vraag en aanbod op om 
deel te nemen aan de 
matchbeurs.

 WWS sluit aan bij 
brainstormsessies van 
Gerrit Vledder en de 
werkgroep (iemand vanuit 
bedrijven, afgevaardigde 
St Duurzaam Woudenberg 
en 
Duurzaamheidscoördinator 
José van Beeck)

Repaircafe Stichting Duurzaam 
Woudenberg heeft aan WWS 
een hulpvraag neergelegd 
voor: 
-financiering van de 
maandelijkse huurkosten
-Borging van het voortbestaan 
van het Repaircafe door 
opvolging.
De doelstelling van WWS is 
gericht op het verbinden van 
partijen om bestaande  
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initiatieven groter, beter en 
duurzamer te maken en 
nieuwe initiatieven te helpen 
realiseren. Binnen deze 
doelstelling past geen 
financiële bijdrage. 
Meedenken in een oplossing 
wel; voor de financiering gaat 
bij de gemeente bekeken 
worden wat aan de huidige 
situatie evt. gedaan kan 
worden.
Voor het veiligstellen van het 
voortbestaan worden 
contacten en netwerken 
aangewend.

DNWS Afstemming 
welstandnota/DNWS (t.b.v. 
een toekomstgerichte, vitale 
dorpskern)

DNWS heeft de wens het dorpse 
karakter in het centrum te 
behouden en waar mogelijk te 
verbeteren. In de fase waarin de 
welstandsnota opnieuw wordt 
opgeteld heeft een gesprek voor 
afstemming plaatsgevonden 
tussen gemeente en DNWS/DES. 
Hierbij wordt gekeken naar wat de 
nota kan bijdragen aan de wens 
tot het creëren van een 
dorpskarakter. De nota kan met 
name een bijdrage leveren aan de 
toekomstige nieuwbouw of 
grotere verbouwplannen voor wat 
betreft de uitstralingsvorm. 
Criteria zijn besproken en men zit 
op 1 lijn.

BIZ Grondspots aanleg Grondspots zijn met vernieuwing 
van het centrum aangebracht ter 
verhoging van de sfeer in het 
dorp; gefinancierd vanuit BIZ 
gelden

Overleg met werkgroep Overleg om alle betrokkenen 
aangesloten te houden bij elkaars 
ideeën en gezamenlijke doelen 
t.b.v. werkgroep DNWS na te 
streven.

Centrumplan Afronding realisatiefase 
Centrumplan en feestelijke 
opening met gedeputeerde, 
wethouder, inwoners, scholieren 
en alle in- en externe 
belanghebbenden. 

Inwoners en bezoekers kunnen nu 
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prettig winkelen in de ruime 
straten en de ondernemers zijn 
goed bereikbaar. Door de nieuwe, 
ruimere wandel- en fietspaden en 
het eenrichtingsverkeer is de 
situatie een stuk veiliger 
geworden. 
Een belangrijke bijdrage aan het 
doel van een toekomstgericht, 
vitaal centrum.

Aanleg glasvezel 
buitengebied

Vraagbundelingsfase en 
convenant CIF

Het convenant met CIF en diverse 
gemeenten is tot stand gekomen. 
De vraagbundelingsfase is in juli 
met succes afgerond.

Realisatiefase CIF In het eerste kwartaal van 2018 
gaat de schop in de grond. 

Overige adressen 
buitengebied

Voor het overige buitengebied van 
Woudenberg heeft CIF tot doel 
gesteld eind 2019 alles verglaast 
te hebben.

Zomerondernem
er

Editie 2017 3 Woudenbergse jonge potentiele 
ondernemers hebben 
deelgenomen. Intersolve was als 
Woudenbergs bedrijf belangrijke 
sponsor en betrokkene. 
Wethouder en BCF zijn betrokken 
en aanwezig geweest op de 
introductie en afsluitende 
bijeenkomst, waar wethouder Gijs 
de Kruif tevens gevraagd is als 
jurylid vanwege de grote bijdrage 
van Woudenberg.

Zomerondernemers op 
weg helpen door de 
gemeente:
- Uitnodiging bij de 

wethouder
- Helpen aan 

opdrachten/netwerken
/contacten/ideeën voor 
verdere ontplooiing

Uitnodiging bij de wethouder staat 
eind 2017 gepland. De fotografe 
onderneemster heeft foto’s 
mogen maken op de matchbeurs 
om haar bekendheid en netwerk 
te vergroten.

Accountmanage
ment/bedrijvenc
ontacten

Bezoeken met en zonder 
college van bedrijven en 
netwerken

In kwartaal 2 en 3 zijn van 
Voskuilen bezocht en Reinaerde 
samen met het college; deze 
bedrijven hebben een sterke link 
met MVO en betrokkenheid bij de 
Woudenbergse samenleving, wat 
ook in de economische agenda 
wordt nagestreefd.
Tevens worden lokale bedrijven en 
lokale en regionale 
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netwerkbijeenkomsten van o.a. 
BSW, DES en EBU bezocht door de 
bedrijvencontactpersoon.

2. Geld
Er is een budget geraamd voor uitvoering van economisch beleid. 

Gemeente Woudenberg ondersteunt de stuurgroep Woudenberg Werkt Samen structureel 
financieel. Dit betreft organisatiebudget (ondersteuning) en projectbudget t.b.v. 
initiatieven en projecten. In de gemeentebegroting 2017 en verder zijn budgetten 
geraamd voor economie, duurzaamheid, leader/landschap en versterking 
basisinfrastructuur sociaal domein. Als één van de 4 O’s dragen wij vanuit deze 
budgetten bij met cofinanciering als doel.
Bij de vorming van de stuurgroep maken de 4 O’s gezamenlijk afspraken over hun 
werkwijze en de financiering van projecten. Ons uitgangspunt is dat bij honorering van 
initiatieven en projecten altijd sprake is van cofinanciering. 
Om te beoordelen welke projecten het meest bijdragen aan het realiseren van de 
ambities en doelen van de uitvoeringsagenda werkt de stuurgroep met een nader door de 
stuurgroep te bepalen afwegingskader.
3. Risico’s

- Afhankelijk van initiatieven en initiatiefnemers vanuit 4O’s voor het behalen van 
successen;

De gemeente Woudenberg wil een netwerkgemeente zijn die maximaal samenwerkt met 
andere organisaties en meebeweegt met vragen die zich voordoen in de samenleving. Zo 
ook dus bij de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.
Het succes van de uitvoeringsagenda is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
Ondernemers, Onderwijs, (maatschappelijke) Organisaties en de Overheid. Of te wel de 4 
O’s. Alleen wanneer bij deze 4 O’s de wil écht aanwezig is om gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid te nemen voor het opstellen en uitvoeren van deze agenda wordt 
het een succes. 
De stuurgroep voert zelf nagenoeg geen projecten uit; dit gebeurt door initiatiefnemers. 
Wisselende groepen van publiek en private partijen, afhankelijk van de aard van het 
project. 
De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en het helpt initiatieven van de 
grond. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelstellingen worden behaald en 
onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan.  

- Mogelijke discussie over geldverstrekking voor project/initiatief
Ons uitgangspunt is dat bij honorering van initiatieven en projecten altijd sprake is van 
cofinanciering. Om te beoordelen welke projecten het meest bijdragen aan het realiseren 
van de ambities en doelen van de uitvoeringsagenda werkt de stuurgroep met een 
afwegingskader. 
Gebleken is dat vaak moeilijk exact te bepalen is óf en hóeveel een project bijdraagt of 
heeft bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Niettemin geeft 
een afwegingskader houvast en richting bij het maken van keuzes en is met behulp van 
het afwegingskader vaak een plausibele verklaring te maken voor de keuze en bijdrage 
van een bepaald project. 

4. Organisatie
Voor de samenwerking van de 4 O’s voor de economische uitvoeringsagenda is een 
stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de 4 O’s. Ieder vanuit zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid. De overheid (gemeente Woudenberg) werkt als vertegenwoordigers 
van het publieke belang mee aan de realisatie van de doelen van de uitvoeringsagenda. 
Ondernemers doen dat door te investeren in innovatie vanuit ondernemerschap, gericht 
op de continuïteit van hun bedrijf. Maatschappelijke organisaties en onderwijs leveren en 
werken proactief mee aan innovatie vanuit hun maatschappelijke opdracht en 
verantwoordelijkheden. Vanuit de stuurgroep geeft elke O sturing aan zijn eigen 
achterban om belemmeringen in de uitvoering weg te nemen en waar mogelijk 
succesvolle uitvoering te faciliteren. 
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5. Tijd 
De looptijd van deze uitvoeringsagenda is tot 2030. Daarmee geven we aan dat het een 
dynamisch proces betreft van diverse bijdragen aan een duurzame economie.

6. Informatie / communicatie
In samenspraak tussen stuurgroep en de gemeentelijke communicatie afdeling wordt de 
communicatie in- en extern bepaald. 
7. Kwaliteit
De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en het helpt initiatieven van de 
grond. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelstellingen worden behaald en 
onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan.
De beleidsadviseur Economie/bedrijvencontactpersoon zal de secretarisrol van deze 
stuurgroep vervullen. 
Verder voert de beleidsadviseur en bedrijvencontactpersoon met 
accountmanagementsrol ook acties uit t.b.v. de uitvoeringsagenda.

8. Gevraagd besluit(en)
Geen

9. Bijlagen
Geen

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck Sandra Neven
Woudenberg  Woudenberg- oktober 2017
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