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Onderwerp:

Economisch Actieplan Hof van Twente

Voorstel:

Vaststellen Economisch Actieplan Hof van Twente

SAMENVATTING

De ondernemersverenigingen in de gemeente Hof van Twente hebben samen met de
gemeente in de economische werkgroep het Economisch Actieplan Hof van Twente opgesteld
voor de stimulering van de economie in Hof van Twente. Aanleiding voor het starten van de
werkgroep is de terugval van de economie in Hof van Twente. In de werkgroep hebben, naast
vertegenwoordigers van de ondernemers, de betrokken wethouders en ambtenaren alsmede

(geanonimiseerd) is door de economische
raadsleden zitting. Onder voorzitterschap van (geanonimiseerd)
N N
werkgroep een tiental vergaderingen gehouden.
Het actieplan,
ondernemers,
2012 tot stand
& Organisatie,

bestaande uit zes
de gemeente en
gekomen met de
Communicatie &

speerpunten en acht overige actiepunten, wordt door de
VVV Hof van Twente uitgevoerd. Dit actieplan is in september
inbreng van drie werkgroepen, te weten Ondernemersklimaat
Samenwerking en Toerisme & Recreatie. Het actieplan is op

17 oktober 2012 gepresenteerd in het ondernemersevent ‘Ondernemend Hof van Twente in
actie’.

De ondernemersverenigingen zorgen in het vierde kwartaal van 2013 tevens voor de interne
vaststelling van het actieplan. Na de vaststellingen kan worden gestart met de uitvoering van
het actieplan dat door de economische werkgroep wordt gevolgd in een overleg per kwartaal.
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VOORGESCHIEDENIS

De ondernemersverenigingen in de gemeente Hof van Twente zijn medio 2011 samen met de
gemeente gestart met het opzetten van de economische werkgroep. Aanleiding voor het
starten van de werkgroep was de terugval van de economie in Hof van Twente.

In de werkgroep hebben naast vertegenwoordigers van de ondernemers, de betrokken

wethouders en ambtenaren alsmede raadsleden zitting. Onder voorzitterschap van (geanonimiseerd)
N
(geanonimiseerd) is door de economische werkgroep een tiental vergaderingen gehouden. De
e
economische werkgroep heeft als doel het opstellen van het Economische Actieplan voor de
gemeente Hof van Twente (verder: actieplan) met concrete acties die de gemeente en de

ondernemers in de komende drie jaar gaan oppakken. Dit actieplan is in september 2012 tot
stand gekomen met de inbreng van drie werkgroepen, te weten Ondernemersklimaat &
Organisatie, Communicatie & Samenwerking en Toerisme & Recreatie.

Het actieplan, bestaande uit zes speerpunten en acht overige actiepunten, is op 17 oktober
2012 gepresenteerd in het ondernemersevent ‘Ondernemend Hof van Twente in actie’. Het
actieplan is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.
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WETTELIJKE

GRONDSLAG

Begroting 2012.
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INHOUD

VOORSTEL

4.A

Wat willen we bereiken?

De zes speerpunten en acht overige actiepunten uit het actieplan zijn tot stand gekomen met

de inbreng van de drie werkgroepen en passen binnen de randvoorwaarden dat de acties
reëel en concreet zijn, die de economie stimuleren en binnen drie jaar uitvoerbaar zijn. Niet alle
acties zullen echter tegelijk gestart kunnen worden. In de economische werkgroep is

afgesproken dat na de vaststelling van het actieplan de prioritering wordt vastgesteld. Op de
volgende pagina is een prioritering weergegeven voor de acties waarvan de gemeente Hof van
Twente

actiehouder is.

Het actieplan bestaat uit de volgende zes speerpunten:

3. | Digitaal Platform met ondernemersplein
4. | Opzetten

Kenniscollectief Hof van Twente

6. | Promotie ondernemend
Naast bovengenoemde

Hof van Twente

speerpunten

zijn de vol gende acht actiepunten

benoemd:

[3. [ Hofbrede evenementen- en activiteitenaanpak

8. | Contact krijgen met eigenaar voormalig AZC-terrein

DT

ctiehouder gemeente Hof van Twente

ET

Actiehouder Ondernemerspatform Hof van Twente/ondernemersverenigingen

D ] Actiehouder vvv Hof van Twente
I
Actiehouder Ondernemersplatform Hof van Twente met gemeente Hof van Twente
-

Actiehouder Ondernemersplatform Hof van Twente met VVV Hof van Twente

-3-

De gemeente Hof van Twente is betrokken bij de acties die in voorgaande overzicht gemarkeerd zijn met blauw en geel. Van deze acties wordt de volgende prioritering voorgesteld:
Oprichten digitaal en fysiek ondernemersloket met bijbehorende promotie
Verbeteren dienstverlening gemeente en ondernemers
Aanschaffen en plaatsing digitale bebording
Implementatie organisatievorm en meerjarenafspraken Toeristische keten in Overijssel
c.q. Twente
5. Uitwerken strategische Visie 'Hof van Twente zicht op 2030'

>PONA

4.B Wat gaan we ervoor doen?
Op 17 oktober 2012 heeft de economische werkgroep het actieplan gepresenteerd aan de
gemeente, ondernemersverenigingen en de VVV. Deze partijen hebben aangegeven het
actieplan een status te geven binnen de organisatie/vereniging. De gemeente doet dit doordat
het actieplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De ondernemersverenigingen doen dit
door het actieplan te bespreken in de bestuursoverleggen. De actiepunten van de werkgroep
Recreatie & Toerisme worden ook opgenomen in de beleidsnota Recreatie & Toerisme.
De voortgang en de uitvoering van het actieplan wordt gevolgd door de economische werkgroep door vier bijeenkomsten per jaar met daarbij primair aanwezig: de ondernemersverenigingen, Ondernemersplatform Hof van Twente, portefeuillehouder EZ (Josh Sijbom) en
ondersteuning. De gemeenteraad zal bij één van deze uitnodigingen worden uitgenodigd om
zo op de hoogte te blijven van de voortgang van het actieplan.
4.C Wat mag het kosten?
Voor het opstellen van het actieplan en de uitvoering ervan is door de gemeenteraad in de
begroting van 2012 eenmalig € 25.000,- beschikbaar gesteld. Van dit budget resteert nog een
bedrag van € 19.090,-. Dit budget zal worden ingezet voor de uitvoering van het actieplan. De
vaststelling van de verdeling van het budget vindt plaats onder de acties waartoe de gemeente
actiehouder is. Het restant van het budget aan het einde van 2012 wordt meegenomen bij de
Budgetoverheveling 2012 - 2013.
De kosten van de uitvoering van de projecten kunnen niet alleen uit het budget van de economische werkgroep worden gedekt. Met name de eventuele plaatsing en onderhoud van
digitale bebording is een grote investering waarvoor momenteel geen budget beschikbaar is.
De daarvoor benodigde middelen dienen bij de integrale afweging bij de Kadernota 2014 als
Nieuw Beleid te worden meegenomen. Het nut en de noodzaak van digitale bebording in
relatie tot de recente investeringen in de portaalborden zullen dan moeten worden
afgewogen.
4.D

Wat is het alternatief?

Gezien het gezamenlijk initiatief van de economische werkgroep is een alternatief niet wenselijk. Wel kunnen verschuivingen plaatsvinden tussen de speerpunten en overige actiepunten.
4.E

Wat is het risico?

Het is een risico dat de uitwerking van de actieplannen een grotere personele inzet benodigen
dan mogelijk is binnen de afdelingsplannen en de voorgenomen bezuinigingen (Kadernota).
4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit?
Na de vaststelling van het economisch actieplan door de gemeenteraad kan worden gestart
met de uitvoering van het actieplan. In januari 2013 vindt het eerste overleg plaats met de

economische werkgroep na de vaststelling.
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COMMUNICATIE

De vaststelling van het actieplan door de gemeenteraad wordt bekend gemaakt middels een
nog (samen met de ondernemersverenigingen) op te stellen persbericht

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
de secretaris,
de burgemeester,

mr. G.S. Stam

drs. J.H.A. Goudt

Registratienummer
Onderdeelprogrammabegroting

Behandeld door

: 403154
_

:

Programma3. Wonen en werken

(geanonimiseerd) ruintelijke en economische ontwikkeling
: B

Datum besluitvorming door B8W

13 november 2012

Bijlagen

: 1.

Ter inzage gelegde stukken

:

Geen

Economisch Actieplan Hof van Twente

