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VNG economische agenda

2 hoofdlijnen

1. Beperk impact crises op onze steden en dorpen: urgentie om sociaal-
economische vitaliteit en leefbaarheid niet te laten afzakken

2. Nieuwe economie: kansen pakken om de economie zowel te 
herstellen als te transformeren en zo duurzaam te investeren in de 
brede welvaart



VNG agenda economie

Een duurzame en wendbare economie is cruciaal voor onze brede 
welvaart

VNG agenda economie ontstaan tijdens COVID-19 crisis, met thema’s:

• Breed MKB

• Vitale binnensteden, dorpskernen en werklocaties

• Human capital: arbeidsmarkt van de toekomst

• Regionale samenwerking



Breed MKB – focus op economie van de toekomst

• Opgave: ondersteunen MKB bij doorontwikkeling, echter deel MKB kan niet
verduurzamen en innoveren o.a. door schuldenlast

• Nodig: 

• oplossing voor schuldenproblematiek,

• overzichtelijke publieke dienstverlening in de regio die het MKB beter bereikt,

• een betere aansluiting van het breed MKB op innovatief/topsectoraal MKB



Vitale binnensteden, dorpskernen en werklocaties

Vitale steden en dorpen als werklocaties 
bepalend voor economische wendbaarheid 
en veerkracht regio

1. Getroffen sectoren ondernemen in onze 
gemeenten: aanpak nodig om sociaal-
economische vitaliteit en leefbaarheid niet te 
laten afzakken

2. toekomstbestendige werklocaties: hiervoor 
nodig dat (rijks)middelen en instrumentarium 
gebundeld en gericht worden naar de regio.



Human Capital: wendbare & weerbare beroepsbevolking

• Opgave: wendbare en weerbare 
beroepsbevolking, intersectorale 
mobiliteit tussen tekort- en 
overschotberoepen. Behoud NLse
concurrentiepositie kennis & innovatie

• Regio: aanpak die aansluit bij behoefte 
en mogelijkheden ondernemers en 
inwoners

• Nodig: structurele en samenhangende 
aanpak ministeries EZK, OCW en 
SZW die aanpak regio’s faciliteert (nu 
40+ veelal incidentele regelingen)



Versterken regionale economie

• Gezamenlijke strategie en uitvoeringsaanpak: aansluiting tussen macro-
economisch beleid en de regionale economie

• Interbestuurlijke en integrale samenwerking rondom regionale opgaven

• Versterk de uitvoeringskracht van decentrale overheden in de regio: met 
oog voor regiospecifiek DNA en verscheidenheid



VNG Taskforce

Bundeling krachten (VNG commissies en gemeentelijke netwerken)

• Agenderen rol en belangen gemeenten bij economische thema’s

• Deelname landelijke tafels over economische ontwikkeling met Rijk en 
IPO

• Gemeenten ondersteunen in groeiende rol herstel en transformatie
naar duurzame economie: brede welvaart



Samenwerking

Achterban en gemeentelijke netwerken
Ambtelijke werkgroepen en G4, P10, G40, M50 (nog verder uit te breiden)

Koepels medeoverheden
IPO en Unie van Waterschappen

Rijk
ministeries van EZK, BZK, SZW, OCW, LNV, IenW

Maatschappelijke partners
VNO-NCW/MKB-NL, MBO raad, sectoren, kennisinstellingen, Retailagenda, landelijke 
taskforce Gastvrijheidssector, NBTC enz.



Nieuwe bestuursperiode en fase

Economische thema’s onverkort actueel

Nieuwe economie koppelen aan brede welvaart: hoe en welke rol kunnen 
gemeenten spelen?



Van herstel door veerkracht naar 
transitie richting Brede Welvaart
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Economische veerkracht: vernieuwing in tijden van crises 

Sectorstructuur Kennisbasis Kapitaal Arbeidsmarkt Vastgoed Beleid Instituties



‘Brede Welvaart’: alles wat het leven de moeite waard maakt



Meer weten?

economie@vng.nl

mailto:economie@vng.nl


Wat doet de VNG

VNG programma economie

Lobby

- Bestuurlijke overleggen, VNG inzet (debatten, begrotingsbehandeling 
Tweede Kamer), manifesten/allianties, etc

Platform

- Netwerkoverleg economie gemeenten, forum, ambtelijke en bestuurlijke 
bijeenkomsten

Dienstverlening

- Webinars, Q&A, publicaties, handreikingen, economische datamonitor 
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