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Voorwoord
In 2014 is het eerste Actieplan Lokale Economie opgesteld.

We richten onze pijlen de komende jaren op een

duurzaamheid kunnen zo onderdeel worden van

Dit heeft de basis gevormd voor de nauwe samenwerking

viertal thema’s: lokaal ondernemen, duurzaam

dit plan. We spreken af jaarlijks de voortgang te

tussen gemeente en ondernemers. De gemeente,

ondernemen, sociaal ondernemen en leefbaar

monitoren en dit in een overleg te bespreken.

de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) en de

ondernemen. We willen een gemeente zijn

Detailhandelsraad zijn gezamenlijk in actie gekomen om de

waarin we oog hebben voor elkaar en voor

Samen zetten we de schouders onder

lokale economie in Hendrik-Ido-Ambacht een stap verder

onze omgeving. In het actieplan staat samen

het uitvoeren van dit actieplan en gaan

te helpen. Dit heeft voor de collegeperiode 2014 tot 2018

ondernemen centraal. Daarom willen we de

we voor optimale versterking van het

geresulteerd in een actieplan met 24 punten, waarvan er

komende jaren collectiviteit versterken. Alleen

ondernemersklimaat in Hendrik-Ido-Ambacht.

uiteindelijk 23 punten zijn gerealiseerd.

samen kunnen we de doelen die we met de vier
thema’s voor ogen hebben realiseren.

Een nieuwe collegeperiode vraagt om een nieuw Actieplan

André Flach, wethouder Economie, Gemeente

Lokale Economie. Opnieuw zorgt de samenwerking tussen

Om dit actieplan zo effectief mogelijk te maken

gemeente, ondernemersvereniging en winkeliers voor een

benoemen we per actie de verantwoordelijke

stevig actieplan. Waar het vorige actieplan op snelle acties

trekker en maken we jaarlijks afspraken over

Gert de Jong, voorzitter Vereniging Ambachtse

was gericht, zetten we nu een volgende stap naar meer

de financiën. We beschouwen dit actieplan

Ondernemers

verdieping en complexere vraagstukken. De wensen van

als een dynamisch plan. We geven onszelf de

de ondernemer liggen niet alleen bij de concrete zichtbare

ruimte om nieuwe prioriteiten te stellen en mee

Alfred Koehoorn, Frank Glimmerveen,

acties, maar ook bij de mogelijkheden die we elkaar kunnen

te gaan met de ontwikkelingen. Ook andere

Leendert van Pelt, Kees de Waard, leden

bieden om van Hendrik-Ido-Ambacht een ondernemend

visies die in de gemeente worden ontwikkeld,

Detailhandelsraad Hendrik-Ido-Ambacht

dorp te maken waar voor elkaar gezorgd wordt.

zoals de detailhandelsvisie en het actieplan

Hendrik-Ido-Ambacht

Thema 1

Lokaal
ondernemen

Thema 1

Lokaal
ondernemen

Samen ondernemen

Voordat we een ondernemersfonds oprichten peilen

Voor een gunstig ondernemersklimaat is het belangrijk

we goed wat de wensen zijn van ondernemers. Een

dat ondernemers samen werken, samen presteren en

ondernemersfonds is namelijk vooral voor en door

samen verantwoordelijk zijn. Een aantal ondernemers zijn

ondernemers. Samen bepalen zij hoe de middelen uit

hierin koploper. Zij maken de weg vrij voor veel andere

het fonds worden ingezet. De gemeente heeft hierin een

ondernemers. Wij zijn zeer blij met koplopers. Wij willen

faciliterende rol.

hen beter ondersteunen zodat zij hierin niet alleen staan.
Hierbij kan een ondernemersfonds helpen.

Economisch gaat het goed. De consumptie van huishoudens groeit, bedrijven
investeren meer en het aantal vacatures stijgt. Niet iedere ondernemer plukt hiervan
de vruchten. Zichtbaarheid van de lokale ondernemer is een belangrijke pijler om
het economisch goed te laten gaan. Weten zowel inwoners als ondernemers in
Hendrik-Ido-Ambacht wat er te koop is bij de lokale ondernemer?

Waarom is lokaal ondernemen zo belangrijk? We willen

Bedrijvenbeurs waarbij de lokale ondernemer zich

dat het economisch goed blijft gaan met de Ambachtse

kan profileren.

Een van de mogelijke activiteiten is het organiseren van
parkmanagement op bedrijventerreinen. Op bedrijvenpark

Een ondernemersfonds is een samenwerkingsverband

Ambachtsezoom wordt al gestart met parkmanagement,

voor en door ondernemers, waarbij ondernemers via

als voorwaarde voor vestiging op het park. Bij succes kan

een belastingmaatregel financiële middelen krijgen

dit een vervolg krijgen op andere bedrijventerreinen.

om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen binnen een
bepaald gebied. Via dit fonds kan samenwerken optimaal
worden gestimuleerd.

Acties

ondernemer en we willen een prettig ondernemersklimaat
creëren. We doen dit door elkaar opdrachten te gunnen,

Ook onderzoeken we de juiste vorm hoe de

lokaal af te nemen en samen te werken.

gemeente maandelijks voor en over ondernemers kan

Onderwerp

Acties

Eigenaar

Er wordt een regionale
aanbestedingskalender gepubliceerd

Gemeente

Communiceren over lokale inkoop

Gemeente

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd
met inkoop als thema

VAO/Gemeente

Communicatieplan t.b.v. ondernemersnieuws
en promotie ondernemerschap

Gemeente

Bedrijfsbezoeken door wethouder
en accountmanager

Gemeente

Zoekmachine voor Ambachtse ondernemers

VAO

Tweejaarlijkse Bedrijvenbeurs

VAO

Bedrijfsbezoeken voor en door ondernemers

VAO

De VAO en winkeliers gaan elkaar
meer opzoeken

VAO/Detailhandelsraad

Jaarlijkse ondernemersbarbecue

VAO/Gemeente

Ondernemersfonds

Er wordt gestart met de invoering van
een ondernemersfonds

Gemeente/VAO/Detailhandelsraad

Parkmanagement

Er wordt gestart met parkmanagement
op Ambachtsezoom

Gemeente/VAO

communiceren. Daarnaast wil de gemeente jaarlijks

Zichtbaar ondernemen

initiatieven van ondernemerschap ondersteunen

We zetten ons in om de Ambachtse ondernemers meer

en promoten.

zichtbaar te maken. Het is belangrijk dat ondernemers ook
vooral elkaar vinden. Om als ondernemer meer bekend

De gemeente betrekt bij onderhandse gunningen zoveel

te worden bij andere ondernemers speelt de VAO een

mogelijk lokale ondernemers. De gemeente spant zich

grote rol. Zij zorgen voor zichtbaarheid en het verbinden

in om haar medewerkers bewust te maken van de lokale

van ondernemers, voor zowel leden als niet-leden. Door

ondernemer. Bij formele aanbestedingen wordt er altijd

een zoekfunctie aan hun website toe te voegen geven

minimaal één lokale ondernemer uitgekozen indien

zij de ondernemer een tool om andere ondernemers te

beschikbaar. De gemeente zal meer communiceren over

vinden. Daarnaast organiseert de VAO twee-jaarlijks een

haar aanbestedingsbeleid en aanstaande aanbestedingen.

Aanbesteden

Aandacht voor ondernemers

Onderling zaken doen

Economisch
gaat het goed
met Ambacht
8

9

Thema 2

Sociaal
ondernemen

Thema 2

Sociaal
ondernemen

Bedrijven stellen
zich open voor
mensen met een
afstand tot de
arbeidsmarkt

Ondernemers hebben een belangrijke positie in de maatschappij. Een sociale ondernemer zorgt
niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. De komende jaren zullen wij als gemeente en
ondernemers gezamenlijk een bijdrage leveren aan het welzijn van de samenleving.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

een ondernemer weer op weg geholpen worden.

Door de economische groei zijn meer ondernemers in de

Voor veel ZZP’ers in Hendrik-Ido-Ambacht is een

gelegenheid om hun bedrijf open te stellen voor mensen

arbeidsongeschiktheidsverzekering een groot probleem.

dit kan zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet

Inzet voor een maatschappelijk doel

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in Hendrik-Ido-

Hiervoor kan een broodfonds een uitkomst bieden,

onderwijs. Ook zorgen we voor meer inzicht in stageaanbod

Ondernemers willen graag hun sociale betrokkenheid laten

Ambacht zijn er inwoners die niet aan werk komen en die

omdat de ondernemers op basis van solidariteit met

bij ondernemers en nauw contact met onderwijsinstellingen.

zien door het ondersteunen van een lokaal maatschappelijk

een duwtje in de rug nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld

elkaar voor een financiële voorziening zorgen in het

initiatief. Ondernemers bekijken gezamenlijk hoe zij

komen door een beperking of land van herkomst.

geval van arbeidsongeschiktheid. We onderzoeken welke

financieel of in goederen dit initiatief kunnen helpen.

Ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht willen zich graag

mogelijkheden hiervoor zijn.

inzetten voor deze doelgroep.

Starters en scholieren
Via Baanbrekend Drechtsteden wordt voor deze doelgroep

Het ondernemerschap is voor startende ondernemers niet

naar werk gezocht, maar dit is een grote en soms wat

altijd gemakkelijk. Hierdoor loopt de interesse in bepaalde

onoverzichtelijke organisatie. We verbeteren de verbinding

sectoren gestaag terug, bijvoorbeeld in de detailhandel

met Baanbrekend. We bekijken wat we aanvullend op lokaal

en dienstverlening. Ondernemers zetten zich graag in om

niveau voor deze doelgroep kunnen betekenen.

startende ondernemers te helpen. Met het eerder genoemde

Acties
Onderwerp

buddysysteem worden startende ondernemers aan ervaren

Ondernemers voor ondernemers

ondernemers gekoppeld om hen te begeleiden.

Ondernemers willen ook meer oog krijgen voor andere
ondernemers. Niet alle ondernemers hebben het

Ook zetten we ons in voor scholieren. Door een

even makkelijk en kunnen behoefte hebben aan een

onderwijsroute langs Ambachtse Ondernemers te

sparringpartner. Door middel van een buddysysteem kan

starten helpen we scholieren bij hun beroepskeuze,

Bemiddelen van mensen met een
afstand tot arbeidsmarkt

Ondersteuning ondernemerschap

Starters en scholieren

Maatschappelijk initiatief
adopteren

12

Acties

Eigenaar

Inzichtelijk maken van de doelgroep

Gemeente

Relatiebeheer tussen Baanbrekend
en de ondernemers

Gemeente/VAO/Detailhandelsraad

Match-making tussen ondernemers en
bijstandsgerechtigden

VAO/Gemeente

Buddysysteem voor gevestigde
ondernemers opzetten

VAO

Broodfonds onderzoeken

VAO/Gemeente

Onderwijsroute

Gemeente/VAO/Detailhandelsraad

Buddysysteem opzetten voor startende
winkeliers

Detailhandelsraad

Inzichtelijk maken stageplekken

Gemeente/VAO/Detailhandelsraad

Gezamenlijk maatschappelijk
initiatief ondersteunen

VAO/Detailhandelsraad

13

Thema 3

Duurzaam
ondernemen

Thema 3

Duurzaam
ondernemen

Acties

We staan gezamenlijk voor een grote opgave als het gaat om duurzaamheid. In de komende
jaren moeten we een betere balans vinden tussen people, profit en planet. Duurzaamheid
is een groot onderwerp dat veel impact heeft op hoe ondernemers werken. Hoewel
duurzaamheid veel verschillende elementen kent, zetten we nu in op een aantal thema’s. 1

Bewustwording

bedrijven die deze maatregel hebben toegepast.

Het is belangrijk dat ook ondernemers bewust

Een andere maatregel die goed collectief opgepakt

worden van de opgave die er op hen afkomt. Rond de

kan worden, is het plaatsen van zonnepanelen. Zowel

energietransitie in het bijzonder gebeurt er veel op

plaatsing voor eigen gebruik als het dak ter beschikking

het gebied van wetgeving en subsidiemogelijkheden.

stellen voor andere ondernemers. Hierbij zijn

Verschillende instanties zoals de Omgevingsdienst en

verschillende opties mogelijk.

de RVO kunnen ons hierbij ondersteunen en hun kennis
delen. In 2019 organiseren we hiervoor een bijeenkomst

Al een aantal jaar biedt de gemeente de Milieubarometer

voor ondernemers.

aan voor ondernemers. De Milieubarometer is een handig

Onderwerp

Acties

Eigenaar

Bewustwording Energie

Bijeenkomst energie organiseren

Gemeente

Mogelijkheid onderzoeken deelfietsen

Gemeente

Electrische laadpalen op
bedrijventerreinen en bij winkelcentra

Gemeente/VAO/Detailhandelsraad

Pilot volledig LED

VAO/Detailhandelsraad

Ambacht 100% LED certificaat

Gemeente

Mogelijkheden onderzoeken voor
collectief plaatsen van zonnepanelen

VAO/Detailhandelsraad

Milieubarometer uitvoeren bij bedrijven

Gemeente

Afvalstromen inzichtelijk maken

VAO/Detailhandelsraad

Afspraken maken met afvalverwerkers

VAO/Detailhandelsraad

Het plaatsen van een kartonpers

Detailhandelsraad

Mobiliteit

Energie

Afval

instrument om de milieuprestaties en CO2 footprint van

Mobiliteit

het bedrijf te meten. Dit wordt gedaan door Stichting

We motiveren onze werknemers om gebruik te maken

Stimular. Deze stichting doet ook een gratis offertecheck

van alternatieve vervoersmiddelen dan de auto. Denk

voor de energiebesparende maatregelen zoals de LED

hierbij aan de fiets, het openbaar vervoer of vervoer over

verlichting en zonnepanelen. Dit wordt tot 2020 vanuit de

water. We willen de mogelijkheid onderzoeken om vanaf

gemeente aangeboden, daarna wordt gekeken of er nog

het waterbusplein en bepaalde busstations gebruik te

behoefte is om de milieubarometer op deze wijze door

kunnen maken van deelfietsen. Daarnaast is spits mijden

te zetten. De gemeente wil de mogelijkheid onderzoeken

en elektrisch rijden een speerpunt voor ondernemers.

om de milieubarometer vooral voor de kleine ondernemer

Hiervoor zijn voldoende elektrische laadpunten nodig.

aan te blijven bieden.

Energie

Afval

Kleine veranderingen kunnen vaak al veel opleveren.

Om als ondernemer de impact op het milieu te

Eén van de veranderingen die relatief eenvoudig is,

verkleinen, is het belangrijk om inzicht te krijgen

is het aanbrengen van LED verlichting. We starten

in afvalstromen. Door het afvalproces collectief te

een pilot waarbij we een bedrijfspand of winkelpand

organiseren kan er ook bespaard worden op de

volledig gaan inrichten met LED verlichting. Hiervoor

vuilniswagenbewegingen en is de mogelijkheid aanwezig

maken we gebruik van een lokale aanbieder. Het is

dat afval van het ene bedrijf als grondstof kan dienen

belangrijk om uit te dragen wat je als ondernemer doet

voor het ander. Een eenvoudige actie is het plaatsen

aan energiebesparende maatregelen. Daarom willen we

van een kartonpers. Het plaatsen van een collectieve

een certificaat “Ambacht 100% LED” uitbrengen voor

kartonpers bij winkelcentra is een goed begin.

1

16

Het is belangrijk om
als ondernemer de
impact op het milieu
te verkleinen.

In het kader van het Actieplan Duurzaamheid dat in 2019 wordt vastgesteld kunnen thema's en acties eventueel wijzigen.

17

Thema 4

Leefbaar
ondernemen

Thema 4

Leefbaar
ondernemen

winkeliers als inwoners. De gemeente onderzoekt op welke

Aantrekkelijke winkelgebieden

manier hier invulling aan kan worden gegeven.

De gemeente en winkeliers werken gezamenlijk aan een
nieuwe visie op detailhandel. De toegankelijkheid van en

Groen

levendigheid in de verschillende winkelcentra spelen hierin

Een groene leefomgeving is een speerpunt van deze

een belangrijke rol.2

gemeente. Meer groen kan helpen bij de toegankelijkheid

Voor een optimaal ondernemersklimaat is de omgeving heel belangrijk.
Bedrijventerreinen en winkelgebieden moeten aantrekkelijk zijn. Hierbij gaat het
vooral om schoon, heel en veilig. De gemeente heeft de leidende rol in het beheer van
de openbare ruimte, maar gezamenlijk doen we hiervoor een extra inspanning.

Parkeren

Veiligheid

Een van de onderwerpen is het parkeren op het

Bedrijventerreinen zijn met name in de avonduren minder

bedrijventerrein De Sandeling. Dit kleinschalige

aantrekkelijke gebieden. Door herontwikkeling van

bedrijventerrein staat vol met auto’s en dat worden er

verschillende bedrijven is hier al veel verbeterd. We zetten

elke dag meer. De gemeente kan hier niet alleen actie

ons in om ook buiten gangbare werkuren de terreinen veilig

op ondernemen. Gemeente en ondernemers zullen

te houden. Ook kunnen ondernemers elkaar helpen door

gezamenlijk om tafel gaan en als collectief te werk gaan,

bedrijfsbeveiliging meer collectief te organiseren.

met als doel afspraken maken over parkeren, bijvoorbeeld
in de vorm van een mobiliteitsconvenant. Met deze

De gemeente heeft in het collegewerkprogramma

ervaringen kan een convenant ook worden ingezet op de

opgenomen om een bewaakte fietsenstalling te realiseren

overige bedrijventerreinen.

bij winkelcentrum De Schoof, dit is zowel een wens van

van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Ondernemers

2

kunnen gezamenlijk initiatieven ontplooien, zoals

uitvoeringsprogramma in de detailhandelsvisie verder

het plaatsen van bloementorens. Daarnaast kunnen

invulling krijgt.

Deze paragraaf zal verder worden aangevuld zodra het

ondernemers bijdragen aan leefbaarheid én duurzaamheid
door het ontwikkelen van groene daken.

Acties
Onderwerp

Acties

Eigenaar

Parkeren

Het parkeerprobleem op De Sandeling in kaart
brengen en collectief een oplossing bedenken

Gemeente

Meer collectief beveiligen

SCB-HIA

Bewaakte fietsenstalling bij De Schoof

Gemeente

Bloementorens bij bedrijven en winkels

VAO/Detailhandelsraad

Groene daken

VAO

Veiligheid

Groen

Aantrekkelijke winkelgebieden

Voor een optimaal
ondernemersklimaat
is de omgeving
heel belangrijk

20

21

Acties en
uitvoering

Acties en uitvoering
Lokaal ondernemen
Onderwerp

Acties

Trekker

Uitvoering
2019

2020

2021

2022





Er wordt een regionale
aanbestedingskalender gepubliceerd

Gemeente



Communiceren over lokale inkoop

Gemeente



Er wordt een bijeenkomst georganiseerd
met als thema inkoop

VAO/Gemeente



Communicatieplan t.b.v.
ondernemersnieuws en promotie
ondernemerschap

Gemeente

Bedrijfsbezoek wethouder en
accountmanager bedrijven

Gemeente

Zoekmachine voor
Ambachtse ondernemers

VAO



Tweejaarlijkse Bedrijvenbeurs

VAO



Bedrijfsbezoeken voor en
door ondernemers

VAO



De VAO en winkeliers gaan
elkaar meer opzoeken

VAO/
Detailhandelsraad



Jaarlijkse
ondernemersbarbecue

VAO/Gemeente





Ondernemersfonds

Er wordt gestart met de invoering van
een ondernemersfonds

Gemeente/VAO/
Detailhandelsraad





Parkmanagement

Er wordt gestart parkmanagement
op Ambachtsezoom

Gemeente/VAO

Aanbesteden

Aandacht voor
ondernemers

Onderling
zaken doen









Sociaal ondernemen
Onderwerp





Trekker



Uitvoering
2019

Bemiddelen van
mensen met
een afstand tot
arbeidsmarkt

Ondersteuning ondernemerschap

Koppeling ondernemerschap en onderwijs

Gezamenlijk doel
adopteren

24

Acties

2020

Inzichtelijk maken van de doelgroep

Gemeente



Relatiebeheer tussen Baanbrekend
Drechtsteden en lokale ondernemers

Gemeente/VAO/
Detailhandelsraad



Match-making tussen ondernemers en
bijstandsgerechtigden

Gemeente/VAO

Buddysysteem opzetten
voor gevestigde ondernemers

VAO



Broodfonds onderzoeken

VAO/Gemeente



Onderwijsroute

Gemeente/VAO/
Detailhandelsraad



Buddysysteem opzetten
voor startende winkeliers

Detailhandelsraad



Inzichtelijk maken stageplekken

Gemeente/VAO/
Detailhandelsraad



Gezamenlijk maatschappelijk
initiatief ondersteunen

VAO/
Detailhandelsraad



2021

2022
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Financiën

Duurzaam ondernemen

Het uitvoeren van het actieplan neemt voor alle

Onderwerp

Acties

Trekker

Uitvoering
2019

Bewustwording
Energie

2020

2021

betrokken partijen financiële verplichtingen

2022

met zich mee. We zorgen er gezamenlijk voor
dat de actiepunten tot uitvoering komen en dat
hiervoor middelen beschikbaar zijn.

Bijeenkomst energie organiseren

Gemeente

Mogelijkheid onderzoeken voor het
gebruik maken van deelfietsen

Gemeente



Electrische laadpalen op elk
bedrijventerrein, winkelcentra

Gemeente/VAO/
Detailhandelsraad



Pilot volledig LED

VAO/
Detailhandelsraad

Ambacht 100% LED certificaat

Gemeente

Mogelijkheden onderzoeken voor het
collectief plaatsen van zonnepanelen

VAO/
Detailhandelsraad

Milieubarometer uitvoeren bij bedrijven

Gemeente

Afvalstromen inzichtelijk maken

VAO/
Detailhandelsraad



Afspraken maken met afvalverwerkers

VAO/
Detailhandelsraad





Niet alle actiepunten hebben financiële
middelen nodig. Voor de acties waarvoor dat

Mobiliteit

wel nodig is, bespreken we jaarlijks voor welke
actiepunten we in het komende jaar middelen
beschikbaar maken of onderzoeken we de


subsidiemogelijkheden.


Energie

Monitoring






We zullen een stuurgroep samenstellen die

Afval

Het plaatsen van een kartonpers

bestaat uit een afvaardiging van de VAO,
Detailhandelsraad, accountmanager bedrijven
en de wethouder economie. Met deze
stuurgroep zullen we jaarlijks de prioritering

Detailhandelsraad

bepalen, voortgang monitoren en financiële



afspraken maken.

Leefbaar ondernemen
Onderwerp

Acties

Trekker

Uitvoering
2019

Parkeren

Veiligheid

Het parkeerprobleem van de Sandeling
in kaart brengen en komen tot het
collectief afspraken maken

Gemeente

Meer collectief beveiligen

SCB-HIA



Bewaakte fietsenstalling
bij De Schoof

Gemeente



Bloementorens bij bedrijven en winkels

VAO/
Detailhandelsraad



Groene daken

VAO

Groen

Aantrekkelijke
winkelgebieden

26

2020

2021

2022





Deze acties worden verder aangevuld zodra het uitvoeringsprogramma
in de detailhandelsvisie verder invulling krijgt.
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Lokaal
ondernemen

Sociaal
ondernemen

Duurzaam
ondernemen

Leefbaar
ondernemen
Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Detailhandelsraad
Hendrik-Ido-Ambacht

