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Portefeuillehouder: M. Hegger en H. Rotgans

Inleiding
In dit programma ligt de focus op het stimuleren en faciliteren van de stedelijke economie. Daarbij gaat het
voornamelijk om werkgelegenheid voor Purmerenders en groeimogelijkheden voor bedrijven.

Ambities coalitieakkoord
• In het coalitieakkoord zijn diverse ambities voor de stedelijke economie uitgesproken: een breed actieprogramma
met het bedrijfsleven, versterking van de binnenstad en aandacht voor kleine ondernemingen (zzp'ers),
bijvoorbeeld bij aanbestedingen en administratieve lastenbeperking.
• Daarnaast bestaat de ambitie om de regionale samenwerking voor economische zaken te versterken, extra
energie te steken in de acquisitie voor Baanstee-Noord en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te
verbeteren (door intensievere samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen).

Wat willen we bereiken
• We richten ons primair op de versterking en stimulering van de stedelijke en regionale economie (inclusief
toerisme). We doen dit door bij te dragen aan een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en
instellingen. De bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de stad zijn dan ook van een kwalitatief hoogwaardig
niveau.
• De contacten van de gemeente met de ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe
initiatieven en plannen in Purmerend. Ook startende ondernemers en zzp'ers vinden voldoende ondersteuning
om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen.
• De regionale samenwerking voor economische zaken met de directe regio Zaanstreek-Waterland en de
Metropoolregio Amsterdam zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van de economische
ontwikkelingen en heeft een positieve invloed op de lokale Purmerendse economie.
Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 9.1 Economie
Purmerend heeft een goed vestigingsklimaat voor winkels, kantoren, bedrijven en instellingen. De bedrijventerreinen
en kantoorlocaties in de stad zijn van een kwalitatief hoogwaardig niveau. De contacten van de gemeente met
de ondernemers zijn goed en dragen bij aan het realiseren van nieuwe initiatieven en plannen in Purmerend. Ook
startende ondernemers en zzp'ers vinden voldoende ondersteuning om hun bedrijf op te zetten of uit te bouwen.
De regionale economische samenwerking zorgt voor de gewenste afstemming en coördinatie van economische
ontwikkelingen en heeft een positieve invloed op de lokale Purmerendse economie.
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