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Werkt het economisch programma van de gemeente Utrecht goed? De Rekenkamer Utrecht 

heeft dat onderzocht, maar is er niet in geslaagd er achter te komen. Hoewel het goed gaat 

met de Utrechtse economie, is het de vraag wat de gemeente daaraan heeft bijgedragen. 

De Utrechtse economie doet het goed. Er zijn maar weinig mensen werkloos. Tot 2020 groeide de 

economie en ook in het eerste coronajaar 2020 presteerde Utrecht nog altijd beter dan andere 

gemeenten. Intussen komen er meer mensen in de stad wonen, verandert het werk en verdwijnen er 

banen. Daardoor vinden mensen soms geen passende baan, terwijl er voor andere banen geen 

mensen zijn te vinden. 

Met het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen wil de gemeente Utrecht bereiken 

dat er ondanks deze ontwikkelingen ook in de toekomst nog genoeg banen én genoeg werknemers 

zullen zijn. De gemeente geeft ieder jaar geld uit om activiteiten en mensen (medewerkers van de 

gemeente) mee te betalen. De rekenkamer heeft onderzocht of het economisch programma goed 

werkt. 

De rekenkamer heeft niet kunnen vaststellen of het programma wel of niet goed werkt. Dit heeft 

verschillende oorzaken:  

▪ Het economisch beleid laat niet zien wat de gemeente allemaal wil bereiken. 

▪ De gemeente kijkt niet altijd of de activiteiten die ze uitvoert ook werken of beter kunnen. 

▪ Het is niet duidelijk hoeveel geld en tijd de activiteiten van het programma kosten. 

▪ Ondernemers en partijen waarmee de gemeente samenwerkt, weten niet altijd wat de 

gemeente wil bereiken. 

Ook de coronacrisis speelde een belangrijke rol. De gemeente moest de afgelopen twee jaar nieuwe 

maatregelen en acties uitvoeren. 

De rekenkamer geeft een aantal verbeterpunten mee. Zo vindt de rekenkamer dat de gemeente een 

samenhangend overzicht moet maken waarin staat wat de gemeente allemaal doet en wil bereiken. En 

het moet duidelijk worden hoeveel geld en tijd dingen kosten. Daarnaast vindt de rekenkamer dat de 

gemeente vaker moet onderzoeken of activiteiten werken en of ze beter kunnen. Tot slot vindt de 

rekenkamer dat er meer moet worden samengewerkt, zowel binnen als buiten de gemeente. Ook voor 

de gemeenteraad en andere overheden moet dat een beter beeld opleveren van wat de gemeente 

Utrecht allemaal doet voor de economie en wat dat oplevert. 
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