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Sliedrecht, 4 oktober 2022 

Geacht college, 

In mei 2021 heeft de gemeenteraad op uw voorstel de Economische Visie Sliedrecht 2021-2030 

vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ondernemend Sliedrecht. 

Bij de uitvoering van de visie is deze samenwerking voortgezet. De portefeuillehouder Economie en 

de beleidsadviseur Economie hebben samen met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen 

daarvoor een brede stuurgroep voor de Economische Visie opgezet. 

De stuurgroep is zich bewust van het feit dat voor de uitvoering van de Economische Visie vooral een 

beroep wordt gedaan op ondernemend Sliedrecht en dat daarbij de gemeente Sliedrecht een rol als 

aanjager zal vervullen. Verder acht de stuurgroep het van groot belang dat de bedoelde uitvoering 

collectief wordt “aangevlogen”. De stuurgroep heeft daarom de wens geuit om:  

1) te komen tot een slagvaardige structuur voor samenwerking en  

2) deze structuur te ondersteunen met financiële middelen. 

Hiertoe heeft de gemeente, in samenspraak met de stuurgroep, eind 2021 de adviesbureaus 

Blaauwberg en ParkTrust gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een 

ondernemersfonds voor Sliedrecht. Nadrukkelijk heeft de stuurgroep daarbij aangegeven dat zo'n 

ondernemersfonds geen doel op zich is, maar een middel of instrument om tot uitvoering van de 

Economische Visie te komen. 

Namens de stuurgroep voor de Economische Visie Sliedrecht bied ik u graag de bijgevoegde uitkomst 

van dit onderzoek aan. Het onderzoeksrapport geeft weer hoe een ondernemersfonds voor 

Sliedrecht kan worden ingericht en bevat de wens tot daadwerkelijke oprichting van een 

ondernemersfonds per 1 januari 2023. Daarom aan u als college het verzoek om, op basis van dit 

onderzoeksrapport, een besluit voor te leggen aan de gemeenteraad. De stuurgroep is daarbij van 

harte bereid het onderzoeksrapport van nadere toelichting te voorzien en de stuurgroep trekt ook 

nauw met u op in de informatievoorziening naar alle belanghebbenden. 

Namens de stuurgroep Economische Visie Sliedrecht, 

 

 

 

Adrie Stuij 
Voorzitter VSO  


