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Kernboodschap  Het college stelde in mei 2020 het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-

2024 vast. Dit programma beoogt de trend naar maatschappelijk betekenisvol 

ondernemen te versterken. In het verlengde daarvan besluit het college om mee 

te doen aan de City Deal Impact Ondernemen. Daarin wordt met ministeries, 

provincies, gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers geëxperimenteerd met 

nieuwe samenwerkingsvormen. Partijen spreken af om elkaar experimenteer- 

ruimte te bieden om zo van elkaar te leren en knelpunten in het betekenisvol 

ondernemen weg te nemen. Haarlem pakt haar rol als centrumgemeente en 

betrekt hier ook de regiogemeenten in. Zo creëren we meer kansen voor 

ondernemers in de betekeniseconomie. De City Deal heeft een looptijd van 4 jaar. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Economische Visie Haarlem (2020/442884) in raadsvergadering 19 mei 

2020 

- Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-2024 (2020-246333) in 

Commissie Samenleving 19 mei 2020.  

Besluit College  

d.d. 16 februari 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Deel te nemen aan de City Deal Impact Ondernemen door ondertekening van 

de Dealtekst City Deal Impact Ondernemen. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Steden zijn steeds belangrijker als motor van de economie. Daarbij staan sociale en fysieke 

leefbaarheid onder druk. Het is dan ook belangrijk de economische potenties van de verstedelijking 

zo goed mogelijk te benutten en de nadelen waar mogelijk te ondervangen.  

City Deals zijn een middel om doelstellingen als het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in 

de Nederlandse steden, te behalen. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen 

steden, Rijk, andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties 

verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken 

en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te 

versterken. 

City Deals beogen daarmee ook nieuwe vormen van samenwerking tot stand te brengen waarmee 

stedelijke opgaven op een efficiënte manier worden geadresseerd. Steden bepalen zelf, in overleg 

met de betrokken departementen, de opgave die in iedere City Deal geadresseerd wordt.  

 

Haarlem deed eerder mee aan de City Deals “Lokale weerbaarheid en cybercrime”, “Waarden van 

groen en blauw in de stad” en “Woningabonnement”. 

Op 19 mei 2020 stelde het college het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-2024 vast 

(2020/246333). Het college wil daarmee ondernemers faciliteren die middels economische 

activiteiten in de stad bijdragen aan het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Ondernemers die impact willen maken zijn daarbij vaak afhankelijk van de overheid; als 

opdrachtgever of als kennisdeler bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ondernemers 

ervaren vaak barrières in het contact met de overheid. Tegelijkertijd ervaren ook gemeentes weer 

barrières bij andere overheidsinstellingen. Meedoen aan de City Deal Impact Ondernemen biedt de 

gemeente Haarlem nu de kans om met ministeries, het UWV, kennisinstellingen en ondernemers, op 

zoek te gaan naar die barrières en door middel van experimenteren deze barrières weg te nemen.  

 

 

2. Besluitpunten college 
Het college besluit: 

1. Deel te nemen aan de City Deal Impact Ondernemen door ondertekening van de 

Dealtekst City Deal Impact Ondernemen. 

 

3. Beoogd resultaat 
Stimulans voor de betekeniseconomie waarmee door middel van samenwerking met andere 

overheden, kennisinstellingen en ondernemers, obstakels die Impact Ondernemen beperken, 

worden weggenomen. Uiteindelijk moeten er zo arbeidsplaatsen worden gecreëerd, duurzaamheid, 

circulariteit en sociale samenhang bevorderd worden. De City Deal heeft een looptijd van 4 jaar en 

loopt af in 2024.  
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4. Argumenten 

4.1 Deelname aan de CDIO is in lijn met de Economische Visie Haarlem (EVH).  
De City Deal Impact Ondernemen bevordert de samenwerking tussen ondernemers, 
kennisinstellingen en andere overheidslagen. Dit sluit aan bij de ambities van de vorig jaar 
vastgestelde Economische Visie Haarlem waarin onder andere sprake is van innovatie aanjagen door 
het verbinden van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden en het versterken van 
innovatieve clusters op circulaire en duurzame economie en gezondheid.  
Deze onderwerpen zullen door Haarlem als speerpunten ingebracht worden in de City Deal.  

4.2 Deelname aan de CDIO is in lijn met het Actieprogramma Impact Ondernemen. 
De City Deal kent als doelstelling een “Handdruk tussen overheid en ondernemers te stimuleren”. 

Zowel overheden als ondernemers ervaren diverse systemische barrières om knelpunten in de 

praktijk ook echt aan te kunnen aanpakken. De City Deal beoogt daarom te leren van samenwerking 

tussen partijen middels 3 sporen: via het overheidsspoor, het loket- en netwerkspoor en het 

financieringsspoor. Deze sporen komen overeen met de lijnen die opgenomen zijn in het 

Actieprogramma Impact Ondernemen: service, netwerk, handel, investeren en communiceren. 

4.3 Deelname aan de CDIO biedt Haarlem mogelijkheid een eigen invulling daar aan te geven. 

Door het kwartiermaker team is een Plan van Aanpak opgesteld. Betrokken partijen is gevraagd input 

te leveren op dit Plan van Aanpak door sub onderwerpen aan te dragen op de 3 hierboven 

genoemde sporen. Haarlem brengt hiervoor de uitgangspunten van de Economische Visie in, 

aangevuld met behoeften uit het Sociaal Domein. Bijvoorbeeld waar het gaat om vraagstukken 

rondom gesubsidieerd werk. Dit wordt tijdens de looptijd van de City Deal (tot en met 2024) nader 

ingevuld.  

Na ondertekening van het Convenant City Deal Impact Ondernemen nemen partijen actief deel via 

het Kernteam en Bestuurlijk team waarmee invloed op de inhoud van de City Deal wordt 

uitgeoefend. Zie hierover ook onder 5. Risico’s en Kanttekeningen.  

 

4.4 Deelname aan de CDIO bevordert samenwerking 

De City Deal Impact Ondernemen wordt mede ondertekend door 3 ministeries, 3 provincies, 10 G40 

gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, financiers, netwerkinstellingen en 

(sociaal)ondernemers. De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht zijn mede ondertekenaars. 

Met de Provincie Noord-Holland wordt nog gesproken als aspirant deelnemer. Op verzoek van de 

gemeente Haarlem zijn de bedrijven MEO en Breedweer uit de regio Kennemerland deelnemers in 

de categorie (sociaal) ondernemers.  

Door ondertekening van het convenant spreken partijen af elkaar experimenteer ruimte te gunnen. 

Het convenant beschrijft helder wat dat van de deelnemende partijen vraagt. Van de deelnemende 

gemeenten wordt het volgende gevraagd: 
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- Realiseren van een makelaar(team) met mandaat en budget binnen de eigen gemeentelijke 

organisatie; 

- Zorgdragen voor een helder aanspreekpunt (of loket) voor impact ondernemers;  

- Voorop stellen impact bij inkooptrajecten (maatschappelijk verantwoord 

opdrachtgeverschap) en vergroten van het aandeel inkoop bij impact ondernemers;  

- Signaleren van knelpunten in de uitvoering en het inbrengen van deze praktijkvoorbeelden, 

als casus of referentie. 

Met het vorig jaar vastgestelde Actieprogramma Impact Ondernemen (2020-2024) wordt hier door 

Haarlem aan voldaan.  

  

4.5 Deelname aan de CDIO in de huidige Corona crisis relevant. 
Naast de opkomst van de betekeniseconomie, zorgt de corona-pandemie ervoor dat bewustwording 
groeit voor een maatschappij waarin welzijn, welvaart en welbevinden in evenwicht zijn. Het dwingt 
ons om anti cyclisch te gaan investeren en meer als daadwerkelijk één overheid opgavegericht te 
gaan werken. Meer dan tweehonderd gemeenten staan financieel in het rood, terwijl de grote 
verduurzamingsopgave en opgave om mensen aan het werk te krijgen en te houden onverminderd 
groot en groeiende is. Veel ondernemers raken hun bedrijf kwijt en moeten zich heroriënteren op 
een nieuwe toekomst. De focus van de City Deal Impact ondernemen ligt daarom op inclusief en 
groen herstel na corona, aansluitend bij de agenda van de steden en ministeries, waarbij de overheid 
samenwerkt met impact ondernemers, kennispartners en burgers.  

 

4.6 Deelname aan de CDIO is een stimulans voor de eigen gemeentelijke organisatie.  

De City Deal Impact Ondernemen gaat ook over het slechten van drempels die impact ondernemers 

ervaren. De gemeente speelt als inkoper daar een belangrijke rol in. Vaak is de gemeente in haar rol 

beperkt door regelgeving van het Rijk of de beperkingen van andere overheidsorganen. De City Deal 

beoogt door samenwerking en experimenteren deze drempels te slechten. Dat vraagt om een 

kritische houding naar onze eigen organisatie en biedt kansen voor verbetering.  

 

4.7 Wie A zegt moet ook B zeggen. 

Haarlem is betrokken geweest bij de voorbereidingen van de City Deal Impact Ondernemen. Het 

Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-2024 heeft mede als input gediend voor een Plan van 

Aanpak van de kwartiermaker City Deal Impact Ondernemen. Vorig jaar was Haarlem gaststad voor 

het landelijk overheidscongres Impact Ondernemen waar de City Deal uitgebreid is aangekondigd.  

 

4.8 Partner De Stadsgarage stemt in met deelname aan de CDIO. 

In 2019 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting De Stadsgarage voor uitvoering 

van het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-2024. Stichting De Stadsgarage stemt in met het 

aangaan van deze City Deal en zal als netwerkinstelling deze ook zelf deelnemen. 
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4.9 Het besluit kan gefinancierd uit bestaande middelen.  
De partijen die deelnemen aan de City Deal dragen in uren en financieel bij aan de totstandkoming 
en implementatie van de City Deal Impact Ondernemen. Bovendien dragen alle partijen bij door in de 
communicatie aandacht aan de uitkomsten van de City Deal te geven. De jaarlijkse bijdragen variëren 
per type partij. Voor gemeenten is deze bijdrage gesteld op 10.000,- euro. Het budget van het 
Actieprogramma Impact Ondernemen (35.000,- euro per jaar) is dus ruim voldoende.  

Indien voor de ontwikkeling, toetsing of borging van een specifiek onderdeel van een van de 
bovengenoemde sporen aanvullende financiering nodig is, regelen de betrokken coalitiepartijen die 
financiering zelf. Dat kan binnen of buiten de City Deal. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft vanuit het Interbestuurlijk 
programma Agenda Stad de opstartfase van deze City Deal eenmalig bekostigd voor € 45.000. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

5.1 Deelname aan de CDOI vraagt bestuurlijke en ambtelijke inzet. 
Overheden kunnen een directeur of wethouder plaatsen in het Bestuurlijk netwerk van de City Deal. 
Dit zijn de ambassadeurs. Zij brengen hun persoonlijke visie in en benutten hun netwerkkracht 
namens de City Deal naar buiten via commissies, stuurgroepen, congressen en andere landelijke 
podia. Via de eigen organisaties sturen ze de veranderingsprocessen aan. Het Bestuurlijk Netwerk 
komt 2 keer per jaar bijeen. Andere werkzaamheden vinden ‘going concern’ plaats. 

Ambtelijke inzet voor de City Deal is geborgd binnen de capaciteit van de afdeling ECDW. De afdeling 

krijgt daarbij ondersteuning van een door Platform 31 beschikbaar gestelde projectondersteuner.  

 

 

6. Uitvoering 

6.1 Aanpak 

Na ondertekening van het convenant City Deal Impact Ondernemen, bepalen deelnemende partijen 

de inhoud van de City Deal. Hiertoe wordt een projectmanager aangesteld.  
Halfjaarlijks wordt door de projectmanager gerapporteerd aan de stuurgroep over de voortgang van 
de City Deal. Op basis van deze evaluatie wordt de opzet van de City Deal geactualiseerd. 

Jaarlijks wordt door de projectmanager, in overleg met de stuurgroep, gerapporteerd aan het 
bestuurdersnetwerk over de voortgang van de City Deal. Hierin wordt de voortgang gepresenteerd 
en vervolgstappen voorgesteld binnen en na de looptijd van de City Deal. 

Jaarlijks wordt online een voortgangsrapportage gepubliceerd. 

6.2 Volmacht  
Ter ondertekening van de City Deal geeft de burgemeester een volmacht aan de  portefeuillehouder 
Economie die de Dealtekst City Deal Impact Ondernemen op 11 maart 2021 zal ondertekenen.  
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6.3 Communicatie 

Dit besluit zal via de gebruikelijke communicatie kanalen bekend gemaakt worden.  

 

 

7. Bijlage 

Bijlage 1: Convenant City Deal Impact Ondernemen. 


