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2.4

Programma 4 Economie

Taakvelden
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische promotie

2.4.1

Wat willen we bereiken?

Doel
Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Vastgesteld beleid
Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Gemeentelijke structuurvisie

2009

Raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie

2015

Winkeltijdenverordening

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren
Hoe meten we dat?
Indicator

B/F

Eenheid

Resultaat

Soort

Functiemenging
Verhouding tussen woningen en banen

B

%
0 = alleen woningen, 100 = alleen banen

PI

Vestigingen van bedrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd
van 15 t/m 64 jaar

PI

Waardering vestigingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

onbekend

ME

Waardering ondernemingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

6,8

ME

Aantal overnachtingen op camperplaatsen

F

Aantal per jaar

PI

31

Gemeente Gorinchem
Begroting 2019

2.4.2

Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten
Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Verbetering
vestigingsklimaat

Verbetering van het vestigingsklimaat voor duurzame en innovatieve bedrijven. Vanaf 2024
kan er daadwerkelijk worden gestart met de uitgifte van het in het voorjaar 2018
onherroepelijk geworden bestemmingsplan Groote Haar, waarbij met name de vestiging van
duurzame bedrijvigheid de hoogste prioriteit heeft. Daarnaast worden duurzame bedrijven
aangetrokken voor bestaande locaties, zoals Bedrijventerrein Oost II.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Samenwerking
Samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs vindt op regionale schaal plaats
ondernemers,
binnen de arbeidsmarktregio Gorinchem. Vanuit een gezamenlijk initiatief van scholen,
overheid en onderwijs bedrijven en onderwijs (School & Bedrijf) wordt gewerkt aan een verbetering van de
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. In 2019 zal School & Bedrijf zich richten op innovatie
en maatwerk. Daarnaast zal het techniekonderwijs verder worden ontwikkeld. Het
Leerwerkloket zal meer nadruk gaan leggen op het taalonderwijs binnen de integrale-aanpak
van leren en werken. Daarnaast wordt door het loket een ondersteunende marketing- en
communicatiecampagne gevoerd.
Glasvezelkabels
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Snel en betrouwbaar internet is voor bedrijven en voor onze inwoners een belangrijke
basisvoorziening. Deze voorziening wordt aangeboden door verschillende marktpartijen. Als
gemeente faciliteren wij deze bedrijven maximaal zodat zij deze voorzieningen kunnen
aanbieden en uitrollen.

