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Kennisnemen van: 
De stand van zaken van het Actieplan Economie. 

Beste raadsleden, 

Om te komen tot een actieplan voor de economie is er het afgelopen voorjaar een SWOT 
analyse gemaakt van de sociaaleconomische structuur van de regio (zie bijlage 1}. De analyse 
is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Waadhoeke, ondernemers en 
onderwijspartijen uit onze regio. De stuwende sectoren zijn in beeld gebracht, de maximale 
groeipotentie van onze economie en er is een overzicht gemaakt van alle kansen en 
bedreigingen die economische groei kunnen stimuleren of belemmeren. 

De resultaten zijn geclusterd in vier thema's en tien speerpunten. Ook zijn er vijftig 
voorstellen opgehaald waar ondernemers en onderwijspartijen mee aan de slag willen om 
de kansen te benutten. 

Afgelopen juni zijn de resultaten van de SWOT-analyse aan u gepresenteerd middels een 
webinar. De resultaten van de SWOT- analyse worden nu uitgewerkt naar een actieplan voor 
de economie. Met deze raadinformatiebrief informeren wij u over de voortgang daarvan. 
Daarnaast willen wij u graag informeren over het project Brede Welvaart en het versterken 
van de binnenstad, welke aan dit actieplan gekoppeld zijn. 

Actieplan Economie 

De stappen naar een actieplan zijn: 

1) Focus (juni/juli) 

Deze eerste stap is gezet met dezelfde samenstelling van de klankbordgroep als van de 
SWOT, aangevuld met een vertegenwoordiger van de provincie. Voor alle 3 O's (Onderwijs, 
Overheid, Ondernemers) was deze le stap een open plan proces, nog zonder commitment 
qua inzet van tijd en geld. 

De vier pijlers waar wij mee hebben gewerkt zijn: 
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1) versterken vestigingsklimaat 
2} Talenten behouden 
3) Innoveren 
4} slimmer samenwerken 

Per pijler zijn de speerpunten geordend en geprioriteerd. Ook is er een eerste verkenning 
gedaan naar eigenaarschap en eventuele sleutelfiguren. 

2) Concrete businesscases (aug/sept) 

Per pijler zijn er concrete maatregelenpakketten ingevuld. Ook is er een eerste verkenning 
gedaan naar de investeringsraming. De businesscases dienen als basis om de gesprekken aan 
te gaan met de focusgroepen. 

3} Focusgroepen (okt/nov) 

Met een brede groep van betrokkenen uit de 3 O's werken we de businesscases nu verder 
uit. De focusgroepen zijn inmiddels samengesteld en de uitnodigingen zijn de deur uit. 
Aangezien de corona maatregelen het niet toestaan om met grote groepen personen bij 
elkaar te komen zullen deze focusgroepen digitaal bij elkaar komen. Er zijn drie 
focusgroepen. Eén focusgroep per pijler. Er is echter geen focusgroep voor de pijler 'slimmer 
samenwerken'. Deze pijler zal in de laatste fase aan bod komen. 

4} Opleveren actieplan (dec/feb 2021) 

Het actieplan zal in februari 2021 opgeleverd worden. Nog voordat het actieplan aan de 
raden van de gemeente Harlingen en de Waadhoeke wordt aangeboden, is het onze intentie 
om (voor beide raden tegelijkertijd} een informatieve bijeenkomst te houden. Afhankelijk 
van de op dat moment geldende corona maatregelen zal dit waarschijnlijk digitaal zijn. 

Naast de beide gemeenten zullen ook de overige partijen uit de 3 O's zich bestuurlijk moeten 
committeren aan het actieplan. Daarnaast zal pijler 4 opgepakt moeten worden. Het is nodig 
om 'Governance' afspraken voor een samenwerkingsverband/ organisatiestructuur te 
maken. Oftewel, hoe gaan we slimmer samenwerken om de acties uit de drie pijlers goed op 
te pakken. 

Brede Welvaart 

Aan het actieplan economie is het project Brede Welvaart gekoppeld. Het project wordt in 
Noordwest-Fryslàn verband uitgevoerd en levert informatie op verschillende beleidsvlakken. 
De monitor brengt de regionale situatie in beeld ten aanzien van 'Brede Welvaart'. Brede 
welvaart wordt gezien als de kwaliteit van leven in het 'hier en nu' en de mate waarin deze 
ten koste gaat van die van 'latere' generaties of van die mensen 'elders' in de wereld. 
Daarnaast is de monitor een hulpmiddel voor dialoog en verdieping op de potenties van de 
regio. Onderzoekers en praktijkmensen bepalen samen de kansen en uitdagingen voor het 
gebied. 
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Door te werken in een cyclus, zullen onderzoekers en praktijkmensen tot steeds meer kennis 
en inzicht komen die gebruikt wordt in beleid voor regionale ontwikkeling. Per jaar zal de 
Monitor Brede Welvaart in een aantal bijeenkomsten op maat gemaakt worden. Elk jaar 
wordt afgesloten met een Brede Welvaart Scan, waarin relevante thema's zijn uitgediept. 

Voor de komende periode wordt het thema werken en leren uitgediept. Mede naar 
aanleiding van het (verlengde) programma 'Werken en leren in de regio'. In dit verdiepend 
onderzoek verkennen we de relatie tussen enerzijds werken en leren en anderzijds de brede 
welvaart in drie economische sectoren (maritiem, zorg en toerisme en recreatie). 

Wij verwachten de Brede Welvaart Scan Noordwest-Friesland en het verdiepend onderzoek 
naar werken en leren in het tweede kwartaal van 2021 klaar te hebben. 

Versterken binnenstad 

Anticiperend op het actieplan economie loopt er nog een lokale invulling specifiek gericht op 
de binnenstad van Harlingen. Doel van dit project is het versterken van de binnenstad van 
Harlingen en het tegengaan van de leegstand. Voor de uitvoering van dit project willen wij 
tijdelijk een centrummanager aanstellen. 

Landelijk is de leegstand sterk toegenomen. Leegstaande panden krijgen nu minder vaak een 
andere functie zoals een woonfunctie, waardoor er meer leegstand is ontstaan. Vanwege de 
oplopende leegstand in de binnenstad van Harlingen en de effecten die de corona crisis 
heeft op de economie van de stad is er behoefte aan een centrummanager die zich bezig 
gaat houden met een aantal structuurversterkende maatregelen in de binnenstad. 

Daarbij zijn wij op dit moment in overleg met de provincie over welke maatregelen dit 
kunnen zijn en of we, in het kader van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak, daarvoor dan 
een subsidie aanvraag in kunnen dienen. 

Tevens is daarbij leidend de Detailhandel Structuurvisie (DSV) en de herijking daarvan in het 
kader van de implementatie Dienstenrichtlijn, welke binnenkort aan uw raad zal worden 
voorgelegd. 

Financiën 

Actieplan Economie 

Naar aanleiding van het definitieve document, de acties die daaruit voortvloeien en de 
bijdrage van de overige partijen komt er een definitieve investeringsraming. Op dat moment 
kan bekeken worden of er voldoende middelen beschikbaar zijn. Wanneer blijkt dat er meer 
middelen nodig zijn, zal dit aan u voorgelegd worden. 

Brede Welvaart 

De kosten van dit project voor de gemeente Harlingen voor de komende vier jaar zijn 
€ 23.300,- en worden mogelijkerwijs betaald uit het structurele budget Economische Zaken. 
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Wanneer dit budget niet toereikend is, zullen de kosten geput worden uit het budget 
Actieplan Economie. 

Versterken binnenstad 

Zoals aangegeven zijn wij met de provincie Fryslän in gesprek over een bijdrage vanuit de 
Subsidieregeling Friese Retailaanpak. Het bedrag dat gevraagd kan worden is 50 % van de 
totale kosten met een maximum van € 24. 999,-. De gemeentelijke bijdrage/ cofinanciering 
kan worden gedekt uit bestaande posten. Wanneer de subsidie gehonoreerd wordt is het 
totale budget voor dit project € 49.998,-. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de sec s, de burge 

'"' 

Bijlagen: 
Bijlage 1: Samenvatting resultaten SWOT-analyse - 81196 


