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104 27 Begroting 2023 PLEK Programma 4 Economie 48 Op welke wijze wordt innovatief ondernemerschap gestimuleerd? N. Schimmel We zullen vooral inzetten op circulariteit in het ondernemerschap. Op dit moment werken we aan een 

concrete aanpak hiervoor. 

105 28 Begroting 2023 PLEK Programma 4 Economie 48 Welke kansen ziet men in de zorgsector om werkgelegenheid te creëren, gezien het 

huidige tekort aan zorgmedewerkers?

N. Schimmel Het is belangrijk dat we in gesprek zijn en blijven met onze grote werkgevers. Indien grote werkgevers of 

bepaalde sectoren een overschot aan personeel hebben, kunnen we in samenwerking met de regio 

(bijvoorbeeld werkgeverservicepunt) zorgen voor omscholing en plaatsing in andere sectoren. De invloed van 

ons college op het huidige tekort aan personeel in veel sectoren is uiteraard beperkt.  

106 29 Begroting 2023 PLEK Programma 4 Economie 48 De gemeente wil budget vrijmaken om lokale ondernemers voor te bereiden op 

(toekomstige) landelijk beleid t.a.v. circulaire economie. In hoeverre meent men hier 

een rol in te moeten spelen? Is dit niet de verantwoordelijkheid van de bedrijven en 

het Rijk zelf?

B. Boudewijnse Het Rijk streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De verwachting is dat het Rijk in toenemende 

mate van lokale overheden (en ook bedrijven en ondernemers) een bijdrage verwacht om ook lokaal dit doel 

te realiseren. Daarom is het van belang om samen met onze ondernemers werk te maken van een lokale 

circulaire economie. En vanzelfsprekend willen we hen daarbij stimuleren en ondersteunen. Bovendien spelen 

wij als gemeente ook een rol in de lokale economie: we kopen immers (lokaal) diensten in. Daarnaast raakt 

circulariteit andere dossiers waarop wij als gemeente acteren. Een circulaire economie draagt bij aan 

Rijksbeleid als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen (CO2) en het voorkomen van 

klimaatverandering.

109 32 Begroting 2023 PLEK Programma 4 50 Mogen scholen nog gratis naar musea en overige culturele erfgoed? N. Schimmel Het contact tussen musea en scholen vinden wij belangrijk. In de contacten in het netwerk zetten wij in op 

stimuleren van verbinding tussen onderwijs, cultuur en erfgoed en de mogelijkheid voor scholen om musea en 

overig cultureel erfgoed te bezoeken. Maar de musea bepalen zelf de entreeprijs voor scholen en geven zelf 

invulling aan educatiemogelijkheden. Bij het Comeniusmuseum hebben kinderen t/m 12 jaar gratis toegang, 

bij de andere musea betalen ze toegang. De musea geven educatieve rondleidingen voor scholen. Via 

Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek is er voor een gereduceerd tarief een educatief programma bij 

enkele monumenten waaronder de Grote Kerk Naarden. Scholen ontvangen vrij besteedbare rijksgelden die 

hiervoor ingezet kunnen worden.
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