
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  28 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Wendy Bent-de Bont, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Beursvloer 

 

1. Aanleiding 

Vanuit de Raad heeft Vincent Bökkerink het initiatief opgepakt om in Hof van Twente een 

beursvloer te organiseren conform de projecten De Slinger in Hengelo of De Uitdaging in o.a. 

Zutphen. In juni 2013 heb ik gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het project 

De Slinger in Hengelo en een MVO-adviseur van de Rabobank betreffende de Slingerbeurs 

(beursvloer). Ook ik omarm dit initiatief en heb actie ondernomen om dit op te pakken.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Met een beursvloer willen we in Hof van Twente bereiken dat de vragen of wensen die er in de 

maatschappij zijn, van burgers en maatschappelijke (welzijns)organisaties maar ook van 

onderwijs gerelateerde instellingen of bedrijven, zodanig worden opgepakt dat deze ook 

verwezenlijkt kunnen worden. We willen dus handen en voeten geven aan maatschappelijke 

initiatieven.  

 

De beursvloer moet hierbij gezien worden als een middel om verbindingen tot stand te brengen 

tussen burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, zodat vragen vanuit het maat-

schappelijk veld worden gekoppeld met aanbod (kennis, kunde, inzet of materialen) uit het 

lokale bedrijfsleven. Uiteindelijk doel is de leef kwaliteit van onze burgers in de gemeente te 

verbeteren. 

 

We hebben in de afgelopen periode meermalen met bureau vrijwilligerswerk gesproken die de 

contacten heeft met allerlei maatschappelijke organisaties in het brede maatschappelijk veld. 

Daarnaast hebben we onze eigen contacten met de vele maatschappelijke organisaties 

aangeboord betreffende dit initiatief. Zowel bij bureau vrijwilligerswerk als enkele van onze 

maatschappelijke organisaties ondervonden wij een terughoudendheid met betrekking tot dit 

initiatief.  
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Wij zijn daarbij gestuit op de contradictie van een houding ‘dat lossen we zelf op‘ en ‘we 

hebben genoeg contacten en relaties die dat voor ons invullen’ versus de realiteit van 

inkrimpende ledental en te weinig handen en voeten hebben om de gewenste doelen te 

bereiken. Bij het doorvragen op deze contradictie merkten wij dat er echt wel behoefte is aan 

dit initiatief maar dat dit moeilijk vanuit de eigen activiteit wordt opgepakt. Wij zijn van mening 

dat wij hierop gerichter moeten acteren. 

 

In de afgelopen periode speelde echter de landelijke ontwikkelingen betreffende de 

aankomende transitie AWBZ niet in het voordeel van dit initiatief. Voor vele maatschappelijke 

organisaties moet er veel veranderd worden om in de nieuwe situatie onder de Wmo op een 

juiste wijze te functioneren. Een veranderde regierol en een resultaatgerichte uitvoering vergt 

veel energie van deze organisaties. Wij zijn echter van mening van dit initiatief en de omslag 

naar een nieuwe werkwijze elkaar kan versterken. Maar gezien de ontwikkelingen hebben we 

dit initiatief naar een passend moment verschoven in 2014. We hebben de planning om in het 

voorjaar 2014 een beursvloer te organiseren. 

3. Conclusie 

We omarmen het initiatief van het organiseren van een beursvloer waarbij verbindingen tot 

stand worden gebracht tussen burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, om vragen 

vanuit het maatschappelijk veld te koppelen met het aanbod uit het lokale bedrijfsleven.  

 

Wij stellen voor om in het voorjaar 2014 de beursvloer te organiseren. Wij houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen en stappen die we hiervoor nemen. 


