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ZEVEN  VOOR  WERK  IN  STICHTSE  VECHT  
  
Inleiding  
De  bankencrisis  die  in  2008  uitgebroken  is,  heeft  overduidelijk  aangetoond  dat  overheden  de  
economie  en  de  werkgelegenheid  niet  kunnen  overlaten  aan  de  markt  (banken  en  bedrijven).  Als  
gevolg  van  de  bankencrisis  moest  de  Rijksoverheid,  met  geld  van  de  belastingbetaler,  banken  

gevolg  van  deze  crisis  is  een  groot  overheidstekort  ontstaan  en  is  ernstige  stagnatie  in  de  economie  
opgetreden.  Ook  is  de  werkloosheid  sterk  gegroeid  ontstaan.  De  voorzichtige  economische  groei  
sinds  het  laatste  kwartaal  van  2013  leidt  nog  niet  tot  meer  werkgelegenheid.  Oudere  werkzoekenden  
van  boven  de  vijftig  komen  nauwelijks  meer  aan  het  werk.  Jongeren  zien  hun  toekomst  gesmoord.      
Daarom  is  het  nodig  dat  niet  alleen  overheden  op  Europees  en  nationaal  niveau,  maar  ook  op  
provinciaal  en  gemeentelijk  niveau,  zich  tot  het  uiterste  inspannen  om  meer  werkgelegenheid  tot  
stand  te  brengen.    
De  PvdA  in  Stichtse  Vecht  doet  met  
gemeente  te  stimuleren.  Het  is  ook  een  handreiking  aan  de  andere  partijen  in  Stichtse  Vecht  om  na  
de  gemeenteraadsverkiezingen  van  19  maart  de  creatie  van  werkgelegenheid  tot  hoeksteen  van  het  
gemeentelijke  beleid  te  maken.  Het  is  nodig  om  de  handen  ineen  te  slaan.      
  
Feiten  en  cijfers    
Beroepsbevolking            31.500  
Werkzoekenden            1.952     (nov.  2013)   waarvan:  
werkzoekende  jongeren  tot  27  jaar      193   (nov.  2013)  
werkzoekenden  boven  50  jaar:         822   (nov.  2013)  
Werkloosheidsuitkering         1.380   (juni  2013)  
Bijstand  (tot  AOW  leeftijd)                 700   (juni  2013)  
Arbeidsongeschikt  (AO,  WAO,  WIA,  Wajong)   2.140   (juni  2013)  
  
Gemeente  moet  van  koers  veranderen  
Veel  aandacht  van  de  gemeente  is  de  afgelopen  vier  jaren  uitgegaan  naar  het  optuigen  van  een  
nieuwe  gemeentelijke  organisatie  als  gevolg  van  de  fusie  tussen  Maarssen,  Breukelen  en  Loenen.  Dat  
tijdperk  moet  worden  afgesloten.  Stichtse  Vecht  moet  nu  grote  aandacht  geven  aan  het  vergroten  
van  de  werkgelegenheid.  Dat  vraagt  veel  energie  en  inventiviteit.    
De  gemeente  moet  meer  profiteren  van  haar  unieke  ligging  in  de  in  de  economische  sterkste  
driehoek  in  Nederland:  Schiphol/Amsterdam  Utrecht  en  Amersfoort.      
Maar  er  zijn  veel  obstakels  te  overwinnen.  In  Stichtse  Vecht  is  veel  werk  weggevloeid  want  
procentueel  staan  hier  de  meeste  kantoren  leeg  van  de  provincie  Utrecht.  Er  zijn  verschillende  
bedrijfsterreinen  die  er  ronduit  armoedig  bijliggen  met  als  negatieve  uitschieter  het  gebied  
Merwedeweg/Keulschevaart  in  Breukelen.  Uit  een  onderzoek  van  de  Kamer  van  Koophandel  (medio  
2013)  wordt  de  dienstverlening  van  de  gemeente  als  zeer  matig  beoordeeld.    
Maar  incidentele  successen  zijn  er  ook.  De  Franse  multinational  Sodexo  komt  binnenkort  naar  
Breukelen  en  biedt  300  mensen  werkgelegenheid.    
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Sterke  en  zwakke  punten  in  Stichtse  Vecht  m.b.t.  tot  werkgelegenheid  
Sterk:  

-‐ Ligging  in  de  driehoek  Amsterdam/Utrecht  Amersfoort  
-‐ Maximale  infrastructuur:  A2,  Spoorwegen,  Amsterdam-‐Rijnkanaal  
-‐ Toeristisch  aantrekkelijk  door  Loosdrechtse  Plassen,  de  Buitenplaatsen,  de  Vecht  en  het  

Vechtlandschap.  
-‐ Een  beroepsbevolking  met  een  gemiddeld  hoog  opleidingsniveau  

  
Zwak:  

-‐ Veel  verouderde  bedrijventerreinen  met  veel  leegstand,  vooral  Keulschevaart  Breukelen  
-‐ Veel  leegstand  in  kantoren,  vooral  in  Maarssenbroek-‐Planetenbaan  en  Bisonspoor  
-‐ Toerisme  en  recreatie  (Loosdrechtse  Plassen  en  Vecht(landschap)  vertonen  krimp    
-‐ Gemeentelijke  dienstverlening  blijkt  zeer  matig  
-‐ Detailhandel  staat  onder  hoge  druk,  er  is  toenemende  leegstand  van  winkelpanden    

  
Zeven  voor  werk      

  
1. Jongeren  en  ouderen  op  zoek  naar  werk  

Bijna  tweehonderd  jongeren  en  ruim  achthonderd  ouderen  waren  aan  het  einde  van  2013  in  
onze  gemeente  als  werkzoekend  geregistreerd.  Als  we  niet  oppassen  kunnen  we  binnenkort  
spreken  van  een  verloren  generaties.  We  kunnen  die  problemen  niet  in  een  handomdraai  
oplossen,  maar  meer  inspanning  van  de  gemeente  is  echt  nodig.  
  
Daarom  vindt  de  PvdA  dat  de  gemeente:  
-‐ samen  met  het  UWV,  in  de  maanden  Mei  en  Juni  van  2014  met  al  deze  jongeren  

individueel  in  gesprek  moet.  Inzet  van  deze  gesprekken  is  om  jongeren  óf  aan  het  werk  
te  krijgen,  dan  wel  in  september  weer  naar  school  te  laten  gaan;  

-‐ met  de  bedrijven  in  Stichtse  Vecht  aan  tafel  moet  om  meer  werk-‐leerplekken  en/of  
stageplekken  te  realiseren  of  plekken  voor  oudere  werknemers;      

-‐ dat  nog  in  2014  een  besluit  moet  worden  genomen  om  zich  aan  te  sluiten  bij  het  
Jongerenloket  Utrecht.  Het  Jongerenloket  is  een  samenwerking  van  de  gemeente  

Jongerencoaches  adviseren  jongeren  over  
opleiding,  werk  en  inkomen;  

-‐ ook  moet  overwegen  om  zich  aan  te  sluiten  bij  initiatieven  als  de  startersbeurs.  Via  de  
startersbeurs  worden  jongeren  die  hun  studie  met  succes  hebben  afgerond  geholpen  
aan  een  tijdelijke  baan.  

-‐ Voor  oudere  werkzoekenden,  een  omvangrijke  groep,  moet  de  gemeente  in  de  loop  
2014  samen  met  het  UWV  in  kaart  brengen  wat  hun  mogelijkheden  zijn  en  een  actieplan  
maken  om  deze  mensen  weer  naar  werk  te  leiden.    

  
2. Mensen  met  afstand  tot  de  arbeidsmarkt  

Voor  alle  inwoners  van  Stichtse  Vecht  geldt:  wie  kan  werken  moet  daartoe  de  kans  krijgen  én  
pakken.  Dat  geldt  ook  voor  mensen  met  een  lichamelijke,  verstandelijke  of  psychische  
beperking.  Maar  ook  voor  mensen  die  een  bijstandsuitkering  hebben.      

     
   Daarom  vindt  de  PvdA  dat  de  gemeente:  

-‐ op  basis  van  de  afspraken  die  werkgevers  en  werknemers  en  de  regering  op  nationaal  
niveau  hebben  gemaakt,  het  initiatief  moet  nemen  om  in  gesprek  te  gaan  met  alle  
bedrijven  in  de  gemeente  en  met  de  SW  bedrijven  zoals  Pauw-‐bedrijven,  om  deze  
afspraken  voor  Stichtse  Vecht  in  te  vullen;  
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-‐ er  voor  moet  zorgen  dat  er  afspraken  worden  gemaakt  over  de  begeleiding  van  deze  
mensen  op  de  werkplek  door  bijvoorbeeld  jobcoaches.  Bedrijven  moet  die  zorg  uit  
handen  worden  genomen;  

-‐ voor  mensen  die  een  bijstandsuitkering  hebben  moet  intensieve  begeleiding  worden  
georganiseerd.  Instrumenten  die  kunnen  worden  ingezet  zijn  dan  bijvoorbeeld;  
loondispensatie,  extra  scholing  en  jobcoaching.      

  
3. Dienstverlening  van  de  gemeente  

In  een  onderzoek  van  de  Kamer  van  Koophandel  wordt  de  dienstverlening  van  de  gemeente  
Stichtse  Vecht  gewaardeerd  met  het  cijfer  1.7  op  een  schaal  van  10.  (bron:  brief  OSV  juni  
2013)    

     
   De  PvdA  pleit  voor  een  actievere  gemeente  Stichtse  Vecht:  

-‐ die  het  initiatief  neemt  voor  overleg  en  samenwerking  met  lokale  en  regionale  
ondernemers  in  de  gemeente  in  een  Economic  Board  Stichtse  Vecht,  met  als  doel  het  
sterker  maken  van  de  lokale  economie.  Betrokken  worden  de  ondernemersverenigingen  
zoals  OSV,  het  ZZP-‐platform  Stichtse  Vecht  (in  onze  gemeente  zijn  meer  dan  4.000  ZZP-‐
ers  geregistreerd)  en  andere  partijen  zoals  onderwijsinstellingen.  Inventariseer  de  
kansen  en  kom  met  voorstellen  naar  de  gemeenteraad;  

-‐ die  een  loket/platform  inricht  voor  dienstverlening  aan  ondernemers  dat  steeds  
bereikbaar  is  voor  informatie,  vergunningverlening  en  calamiteiten.  Op  vragen  van  
ondernemers  moet  binnen  twee  werkdagen  worden  gereageerd;  

-‐ die  meetbaar  aantoont  dat  over  vier  jaar  de  dienstverlening  van  de  gemeente  Stichtse  
Vecht  bij  de  top-‐vijf  van  de  provincie  behoort.      
  

4. Transitie  van  leegstaande  kantoren  
De  leegstand  van  kantoren  is  de  uitdrukking  van  gebrek  aan  werk.  Soms  zijn  kantoren  
verouderd,  of  zijn  bedrijfssectoren  veranderd.  Dan  blijven  lege  kantoren  over  en  hun  
eigenaren  hopen  op  betere  tijden.  Leegstaande  kantoren  zijn  dood  in  de  pot  voor  nieuwe  
werkgelegenheid.    
De  leegstand  in  de  gemeente  Stichtse  Vecht  is  hoog.  In  de  2013  monitor  van  U10  (De  stad  
Utrecht  en  9  omliggende  gemeenten),  is  Stichtse  Vecht  koploper  met  33,2  procent.  
Vermoedelijk  loopt  de  leegstand  nog  verder  op.  De  grootste  leegstand  is  geconcentreerd  op  
de  Maarssenbroeksedijk  en  Planetenbaan  in  Maarssenbroek.    
Maar  een  gemeente  heeft  beperkte  drukmiddelen  om  (binnenlandse  en  buitenlandse)  
eigenaren  van  gebouwen  in  beweging  te  krijgen.  Deze  eigenaren  moeten  eerst  hun  verlies  
nemen  alvorens  nieuwe  perspectieven  kunnen  worden  ontwikkeld    

     
-‐ Daarom  pleit  de  PvdA,  in  navolging  van  de  Vereniging  van  Nederlandse  Gemeenten  

(VNG),  voor  een  onderzoek  of  de  gemeente  belasting  kan  heffen  op  leegstand  om  
daarmee  druk  uit  te  oefenen  op  de  eigenaren  van  leegstaande  kantoorpanden  om  in  
beweging  te  komen;    

-‐ De  gemeente  komt  binnenkort  met  een  nota  over  het  gebied  Planetenbaan  -‐  
Maarssenbroeksedijk.  Wij  vinden  dat  de  gemeente  een  beroep  moet  doen  op  de  
Provincie  Utrecht  om  ook  financieel  bij  te  dragen  aan  oplossingen  voor  dat  gebied.  
Daarbij  gaat  het  niet  alleen  om  sloop,  maar  ook  transitie  van  kantoorgebouwen  naar  
bijvoorbeeld  huisvesting  of  naar  kantoorverzamelgebouwen  voor  ZZP-‐ers,  etc.  
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5. Aanbesteding  en  inkoop  
De  gemeente  Stichtse  Vecht  kan  ten  behoeve  van  de  werkgelegenheid  een  sterkere  rol  
spelen  bij  aanbestedingen  en  inkoop  van  diensten  voor  de  gemeente.    
  
De  PvdA  vindt:  
-‐ Dat  binnen  wettelijke  grenzen  de  gemeente  bij  voorkeur  moet  gaan  inkopen  en  

aanbesteden  bij  bedrijven  en  vooral  ZZP-‐ers  uit  de  eigen  gemeente  of  regio;    
-‐ Op  23  april  2013  stelde  het  College  van  B&W  een  nota  Social  Return  vast.  Daarmee  werd  

er  voor  gekozen  om  bij  aanbestedingen  een  percentage  van  de  aanneemsom  te  besteden  
voor  mensen  met  afstand  tot  de  arbeidsmarkt.  Wij  onderschrijven  dat  beleid,  maar  de  
gemeente  moet  nu  doorpakken.  Wij  vinden  dat  in  de  nieuwe  raadsperiode  de  
groenvoorziening,  wijkonderhoud  en  schoonmaak  voor  een  overwegend  deel  moet  
worden  inbesteed  bij  SW-‐bedrijven.  Dit  conform  variant  4,  zoals  beschreven  in  hiervoor  
genoemde  nota;  

-‐ Dat  de  randvoorwaarde  bij  aanbesteding  steeds  is  dat  goed  werk  een  eerlijke  prijs  
verdient,  niet  alleen  voor  de  hoofdaannemer,  maar  ook  voor  onderaannemers.  
  

6. Talentvol  vakmanschap  
Er  is,  ook  in  onze  gemeente,  te  weinig  aandacht  voor  toekomstige  vaklieden,  zoals  
bouwvakkers,  kapsters,  verzorgenden  en  metaalbewerkers.  Het  gekwalificeerde  handwerk  
moet  hoger  op  de  agenda,  we  hebben  die  vakvrouwen  en  vakmannen  hard  nodig.  

  
   Daarom  vindt  de  PvdA:  

-‐ dat  de  gemeente  moet  ijveren  voor  de  komst  van  het  Middelbaar  Beroepsonderwijs  naar  
onze  gemeente;  

-‐ dat  de  gemeente  het  initiatief  moet  nemen  om  vier  jaar  lang  een  prijs  uit  te  loven  voor  
talentvol  vakmanschap,  samen  met  bedrijven,  vakbonden  en  beroepsonderwijs.  Op  die  
wijze  wordt  het  vakmanschap  in  het  centrum  van  de  belangstelling  geplaatst.  

  
7. Meer  profijt  trekken  van  gunstige  ligging:  Brooklyn  

De  werkgelegenheid  in  Stichtse  Vecht  moet  meer  profijt  trekken  van  de  ligging  in  de  
driehoek  Amsterdam-‐Utrecht-‐Amersfoort.  Daarvoor  moet  beleid  worden  ontwikkeld  in  onze  
gemeente.  De  uitvoering  daarvan  is  een  kwestie  van  lange  adem  en  volhouden.  Wij  denken  
aan  vier  terreinen  waar  de  gemeente  op  moet  inzetten:  

  
-‐ Onder  de  titel  Brooklyn  willen  we  een  swing  geven  aan  het  moderniseren  van  het  gebied  

Merwedeweg/Keulschevaart  in  Breukelen.  Brooklyn  is  de  uitdrukking  van  de  ambitie  om  
de  verommeling  rondom  het  stationsgebied  in  Breukelen  te  herscheppen  in  een  
ultramodern  bedrijventerrein.  In  verband  daarmee  worden  de  plannen  voor  
woningbouw  bij  de  Merwedeweg  (Hof  van  Breukelen)  heroverwogen.  Brooklyn  moet  
aantrekkelijk  zijn  voor  nationale  en  internationale  bedrijven.  Op  die  wijze  kan  Stichtse  
Vecht  profiteren  van  de  uitstraling  die  Amsterdam  en  Utrecht  als  banentrekkers  hebben.        
  

-‐ Verder  moet  Stichtse  Vecht  zich  aansluiten  bij  initiatieven  als  de  Port  of  Utrecht,  een  
samenwerkingsverband  van  de  gemeente  Utrecht,  de  provincie  en  ondernemers  op  Lage  
Weide.  Zo  kan  het  gebied  bij  de  Planetenbaan  en  Bisonspoor  maximaal  meeliften  op  de  
ontwikkelingen  van  het  naastgelegen  bedrijventerrein  Lage  Weide.  
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-‐ Stichtse  Vecht  heeft  met  Weesp  en  Wijdemeren  de  aantrekkelijkheid  van  de  Vecht,  het  
vechtlandschap,  de  buitenplaatsen,  de  forten  van  de  Waterlinie  en  de  Loosdrechtse  
Plassen.  Toch  blijft  de  groei  van  toerisme  en  recreatie  achter  bij  de  rest  van  de  provincie  
Utrecht  waar  het  fors  groeit  (en  nu  al  in  omvang  de  bouwsector  is  voorbij  gestreefd).  In  
Stichtse  Vecht  gaat  het  om  1.400  banen.  De  gemeente  heeft  recent  een  concept-‐nota  
over  Recreatie  en  Toerisme  het  licht  laten  zien.  Vooralsnog  is  het  lek  niet  boven  water,  
het  ontbreekt  aan  een  scherpe  analyse  waarom  onze  gemeente  achterblijft.    Na  de  
verkiezingen  van  19  maart  zal  het  moeten  gaan  over  de  vraag  hoe  de  gemeente  de  krimp  
van  deze  sector  kan  laten  omslaan  in  groei.      
  

-‐ Dan  de  detailhandel.  Op  18  april  2013  werd  door  de  Ondernemersvereniging  Stichtse  
Vecht  (OSV)  een  bijeenkomst  belegd  waar  het  ging  over  de  vraag  voor  welke  grote  
vragen  de  detailhandel  staat.  Consumenten  besteden  steeds  meer  geld  via  webwinkels,  
o.a  daardoor  ontstaat  leegstand  van  winkels  en  die  is  naar  verwachting  structureel.  De  
gemeente  zou  er  goed  aan  doen  om  o.a.  met  OSV  in  gesprek  te  gaan  om  de  plaats  van  de  
detailhandel  op  middellange  termijn  te  bespreken.  Daar  bij  gaat  het  uiteindelijk  over  de  
vraag  wat  de  gemeente  kan  doen  om  te  faciliteren,  zonder  de  rol  van  de  ondernemers  
over  te  nemen.    
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