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Beste ondernemers, 
 
Waar we met z’n allen voor vreesden, is in ons land én in onze stad gaande. 
 
Het aantal coronabesmettingen neemt zorgelijk toe, ook in Utrecht. Afgelopen maandag 28 september 
kondigde het kabinet nieuwe, landelijke maatregelen aan die in elk geval drie weken gelden. Ik weet 
dat velen van jullie zeer bezorgd zijn over deze ontwikkelingen; daar kan ik mij alles bij voorstellen. 
Met eigen ogen heb ik gezien hoe ondernemers de afgelopen maanden alles uit de kast hebben 
getrokken om de regels op te volgen, maatregelen hebben getroffen om een veilige omgeving te 
creëren voor klanten, bezoekers, leveranciers, medewerkers. Daarvoor wil ik jullie bedanken en mijn 
waardering uitspreken voor jullie inzet. Tegelijk kunnen wij er niet omheen om wederom een beroep te 
doen op jullie en andere partners in de stad, om samen op te trekken om verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 
 
Eerder heb ik al eens gesteld dat Utrecht (ook in economisch opzicht) een sterke stad in een sterke 
regio is. Desalniettemin moeten wij ons voorbereiden op nóg zwaardere tijden. Daarom kiezen wij er 
voor om te investeren in onze Utrechtse economie. Hoe we dat willen doen, wil ik hierna met jullie 
delen.  
 
Utrecht zet zich schrap  
Het college van burgemeester en wethouders heeft op donderdag 1 oktober de begroting 2021 
gepresenteerd aan de Gemeenteraad (zie: www.utrecht.nl/begroting-2021), die er in december een 
besluit over zal nemen. In de begroting hebben we maatregelen opgenomen die voor onze lokale 
economie van belang zijn. Wij willen een bedrag van € 10,5 miljoen investeren, om de lokale 
economie te stutten. Hieronder een beknopte weergave van de maatregelen:  
 
Utrecht verbetert investerings- en vestigingsklimaat 
Een goed vestigings- en investeringsklimaat is een noodzakelijke voorwaarde voor economisch 
herstel en werkgelegenheidsontwikkeling. Zo krijgen ondernemers meer ruimte om te ondernemen. 



Klaas Verschuure 
Wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Leidsche Rijn, Economische Zaken, Circulaire Economie,  
Middelbaar Beroepsonderwijs, Wijk Noordwest 

 

Datum 1 oktober 2020 
Ons kenmerk  
   
 

2/3 

Daarom investeren we in het behoud van toekomstbestendige winkelgebieden en (via de 
Ontwikkelmaatschappij Utrecht, de OMU) het aantrekkelijk houden en maken van bedrijventerreinen 
en andere werklocaties in de stad. We zetten in op het aantrekken van bedrijven in sectoren die ook 
in de toekomst voor economische groei en banen zorgen zoals de gezondheidszorg, ICT, bouw en 
ook de circulaire- en maakindustrie. Dit doen we onder andere door bedrijven te helpen met 
herhuisvesting, door extra geld beschikbaar te stellen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
regio Utrecht (de ROM) voor de Corona Overbruggingslening (COL-regeling) en met een 
stimuleringsregeling voor aantrekkelijke winkelgebieden. 
 

Voorbeeld: Aantrekkelijke winkelgebieden 
Ondernemers in de winkelgebieden worden hard geraakt. We willen leegstand en verloedering 
voorkomen. We brengen de hoofdstructuur van de winkelgebieden in kaart en willen deze 
versterken. We helpen bijvoorbeeld kleine ondernemingen die elders gevestigd zijn met verhuizen 
naar de hoofdstructuur, bijvoorbeeld door een tegemoetkoming voor verhuiskosten. Samen met 
betrokken partijen zetten we in op doorontwikkeling door vastgoedmanagement, 
brancheringsplannen en de inzet van winkelstraatmanagers.  

 
Utrecht begeleidt en leidt op naar toekomstbestendig werk 
Anders dan in vorige crises, zien we nu baanverlies onder met name nieuwe groepen ondernemers, 
werknemers en jongeren. Ook zien we dat de kans op werk voor hen afneemt. Om deze groepen 
weer aan het werk te krijgen, zetten we in op het opleiden van mensen in toekomstbestendige 
functies en begeleiden we mensen uit andere sectoren om de overstap te maken. Het gaat om 
beroepen waar we nu ook nog het aantal vacatures zien stijgen: zorg, onderwijs, ICT en delen van de 
bouw, energietransitie, maakindustrie en circulaire industrie. We richten ons daarbij op de 
doelgroepen die zich in een kwetsbare positie bevinden: praktisch opgeleiden, jongeren, zelfstandigen 
en flexwerkers. 
 

Voorbeeld: Regionaal Talent en Transferpunt Zorg en Welzijn  
De zorgsector heeft te maken met een nijpend tekort aan personeel. Samen met  zorgaanbieders 
(Utrechtzorg), opleiders en overheden zetten we een Regionaal Talent en Transferpunt op. Door de 
focus te verleggen van diploma’s naar ervaring en vaardigheden, kunnen mensen met geheel 
nieuwe achtergronden en inzichten aan de slag in o.a. de zorg voor ouderen, mensen met een 
handicap, diagnostische centra of jeugdzorg. Maatwerk in onder andere assessments, opleidingen 
én begeleiding zorgt voor een win-winsituatie voor werkzoekenden en de sector zorg en welzijn. 

 
Utrecht blijft een levendige stad 
De evenementenbranche heeft rake klappen gekregen. We realiseren ons dat wij die onmogelijk 
allemaal kunnen opvangen, maar we maken ons wel sterk om de Utrechtse evenementenbranche op 
een basisniveau te houden, waarbij we ons richten op evenementen die bij de identiteit van Utrecht 
passen. Wij hopen dat er in 2021 weer voorzichtig sprake kan zijn van een evenementenseizoen, 
binnen de dan geldende richtlijnen. We stellen daarom budget beschikbaar voor het 
evenementenfonds. Hiermee steunen we evenementenorganisatoren, en het heeft een positief effect 
op toeleveranciers zoals beveiligingsbedrijven, kunstenaars, zzp’ers, cateringbedrijven en technici.  
 
Utrecht investeert versneld 
Naast bovengenoemde economische maatregelen stelt het college van burgemeesters en 
wethouders in de begroting 2021 voor om voor om € 15,4 miljoen versneld te investeren en extra 
investeringen (€ 16,6 miljoen) te doen op het gebied van gezonde leefomgeving, mobiliteitstransitie en 
aanpak woningnood, wat ook verdere werkgelegenheid oplevert.  
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Utrecht ondersteunt en adviseert 
Deze economische recessie vraagt heel veel van uw ondernemerschap. Mogelijk staat u voor 
uitdagingen, waar u advies of hulp bij nodig hebt. Er zijn verschillende partijen die voor u klaarstaan. 
Een greep uit het aanbod:  

• Utrecht Midden Werkt Door – brengt vraag en aanbod van werkgevers bij elkaar door 
werkgevers met minder of juist méér werk met elkaar in contact te brengen.  

• URECA – helpt ondernemers met vragen over hun bedrijf. Er zit een heel netwerk van 
ondernemers en adviseurs achter die kosteloos kunnen helpen. Het document ‘Ondernemen 
in coronatijd: zó kijk je vooruit’ legt uit hoe u zich kunt voorbereiden op de toekomst door te 
denken in scenario’s.  

• Nu Digitaal – geeft  gratis hulp met online marketing en sales. Het is een hulpprogramma 
speciaal voor mkb-ondernemers in Utrecht. Meer informatie staat op utrecht.nudigitaal.nl. 

• Op utrecht.nl/hulpvoorondernemers vindt u een overzicht van de gemeentelijke en landelijke 
maatregelen voor ondernemers.  

 
Het college van burgemeester en wethouders wil met deze investeringen onze Utrechtse economie 
en onze lokale ondernemers stutten. Maar alleen samen kunnen wij dit doen. Wij waarderen het 
daarom zeer dat velen van jullie elkaar de afgelopen maanden actief hebben opgezocht, dat jullie je 
netwerken hebben aangeboord om elkaar te steunen en dat er ook nieuwe initiatieven zijn gestart 
(zoals Lovid_20) om positief vooruit te kijken. Zo laten onze Utrechts ondernemers zich van hun beste 
kant zien.  
 
Tenslotte wens ik jullie veel sterkte, veerkracht en bovenal goede gezondheid toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Klaas Verschuure 
Wethouder 

https://www.mobiliteit-utrecht.nl/utrechtwerktdoor/
https://www.economicboardutrecht.nl/corona
https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/download-de-whitepaper-ondernemen-in-coronatijd-zo-kijk-je-vooruit
https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/download-de-whitepaper-ondernemen-in-coronatijd-zo-kijk-je-vooruit
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/ondernemers-en-coronavirus/
http://www.lovid20.nl/

