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Onderwerp: Sociaal-economische visie en actieprogramma 

Voorstel: 1. Sociaal-economische visie en actieprogramma: ‘“Daadkrachtige kernen 

verbonden door ambitie” vaststellen 

2. Afsluiten Masterplan Goor 

      

1 SAMENVATTING 

Juist in een tijd van veranderingen is het belangrijk dat de gemeente helder aangeeft waarvoor 

zij staat en waarvoor zij gaat. 

De gemeente Hof van Twente staat voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap met een 

aantal bijzondere parels in de vrijtetijdseconomie’ en maatschappelijke voorzieningen. 

Daarnaast heeft Hof van Twente een gevarieerde economische structuur met voldoende 

aanbod in werklocaties. De gemeente is aantrekkelijk voor ondernemers, ook door de gunstige 

ligging nabij de Duitse grens. Er is ruimte voor te vestigen en uit te breiden bedrijvigheid. De 

gemeente Hof van Twente zet in op nieuwe initiatieven en vooruitstrevende ideeën op het 

gebied van arbeidsparticipatie en duurzaamheid. Hiervoor stimuleert de gemeente het 

ondernemersklimaat met een klantgerichte en op behoefte gefocuste dienstverlening. 

Hof van Twente heeft potentie om inwoners, bedrijven en bezoekers aan zich te kunnen 

binden, te trekken en te laten spenderen. Vooral door het met elkaar in verbinding brengen van 

vraag en aanbod en het integreren van de verschillende activiteiten wordt het aanbod verstrekt 

en kunnen de kernen in Hof van Twente zich in samenwerking profileren. 

De gemeente Hof van Twente gaat voor een gezond sociaal-economisch klimaat en een 

goede werkgelegenheid door te investeren in vier specifieke thema's, zijnde: detailhandel, 

vrijetijdseconomie, arbeidsparticipatie en duurzaamheid. Om dit te laten slagen, werken 

gemeente en de economische werkgroep samen aan de uitvoering middels een dashboard. 

Het dashboard bevat uit te voeren acties waaraan een termijn en één of meer stakeholder(s) 

zijn verbonden. 

Genoemde vier thema's zijn gekozen op basis van het sociaal-economisch profiel van 

Hof van Twente anno 2015. Dit profiel is geduid per kern, maar ook gemeentebreed in 

vergelijking met de regio. 

Hieruit is gebleken dat Goor de bedrijvige hoofdkern is, Delden de historische kern, Markelo 

een complete kern is met een hoog voorzieningenniveau, Hengevelde een ondernemende en 

actieve kern, Bentelo een compacte kern in een uitgestrekt buitengebied en Diepenheim het 

kunststadje is. 

 Vrijetijdseconomie: hieronder vallen de sectoren kunst en cultuur, horeca en recreatie en toerisme. 
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Concluderend willen wij met deze sociaal-economische visie en het actieprogramma laten zien 

dat wij actief aan de slag gaan met acties waar écht behoefte aan is, waarmee Hof van Twente 

haar profiel verstevigd dat ook regionaal en landelijk herkend zal worden en waarmee we een 

gezonde economische toekomst tegemoet treden. Om een en ander te realiseren is een 

budget noodzakelijk. Een budget in de vorm van een Fonds Economische Sociale Participaties 

(ESP) waarin uw raad geld beschikbaar stelt om initiatieven en innovaties mogelijk te maken 

waarbij de lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd. 

De doelen en daarmee het versterken en stimuleren van de economie en de werkgelegenheid 

in Hof van Twente gaan we samen doen met de economische werkgroep en het bedrijfsleven. 

Alleen door samen te werken, te sturen en te monitoren kan dit succesvol zijn. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Doel van het opstellen van deze sociaal-economische visie en het actieplan is het versterken 

van het economisch klimaat en de werkgelegenheid in Hof van Twente. 

Ondernemers(verenigingen), inwoners, stakeholders, deskundigen en de gemeente 

Hof van Twente hebben met enthousiasme de opdracht aangenomen om te komen tot een 

nieuwe economische visie voor de gemeente. In een intensief proces waarbij samenwerking 

en inspraak voorop hebben gestaan heeft dit geresulteerd in een brede visie met algemene 

doelstellingen op speerpunten vertaald naar concrete acties die inspelen op de lokale 

behoefte. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Niet van toepassing. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Voor Hof van Twente willen wij een gezond economisch klimaat en een goede werkgelegen- 

heid. Daarnaast hechten wij aan een goede relatie en een goede samenwerking met onze 

ondernemers en ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties, omdat wij de 

overtuiging hebben dat we samen sterk staan. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Dit gezonde economische klimaat en goede werkgelegenheid willen we bereiken door in 

eerste instantie te investeren in specifieke thema's: arbeidsparticipatie, detailhandel, vrijetijds- 

economie en duurzaamheid. Om dit te laten slagen, werken gemeente en de economische 

werkgroep samen aan de uitvoering middels een dashboard. Het dashboard bevat uit te 

voeren acties waaraan een termijn en één of meer stakeholder(s) zijn verbonden. 

Het Masterplan Goor is inmiddels uitgevoerd en kan worden afgesloten. Wel gebruiken we het 

Masterplan als inspiratiebron voor verschillende acties die we uitvoeren. 

4.C Wat mag het kosten? 

Om een ESP-fonds in te stellen wordt bij de kadernota een verzoek ingediend van een budget 

van € 1.500.000,- voor de periode van 3 jaar. 

4.D Wat is het alternatief? 

Geen sociaal-economische visie en actieprogramma opstellen. De stimulering van de 

economie volledig aan het bedrijfsleven over te laten. 

We spelen dan niet in op actuele ontwikkelingen. In dat geval laten kansen liggen die succes- 

vol kunnen zijn bij gezamenlijke betrokkenheid van de gemeente en het bedrijfsleven. 



  

4.E Wat is het risico? 

Voor een succesvolle uitvoering is samenwerking tussen ondernemers, gemeente en andere 

(overheid)instellingen noodzakelijk. Risico's kunnen zijn dat: 

« Betrokken partijen hun rol niet pakken 

= Betrokken partijen de verantwoordelijkheid niet nemen. 

= Ondernemers zich terugtrekken op het moment als men het idee heeft dat het hun 

economisch belang raakt 

Deze risico's willen we beperken, door: 

« Een centrumcoördinator aan te stellen die de uitvoering van activiteiten: stimuleert, 

verbindt, innoveert, etc.; 

= De uitvoering middels cofinanciering (gemeente en ondernemers) te realiseren; 

« Het uitvoeringsplan door, voor en met de ondernemers uit te voeren. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Per jaar wordt er een uitvoeringsprogramma gemaakt waarin, binnen de kaders die zijn opge- 

nomen in deze sociaal-economische visie, de activiteiten die in dat jaar worden uitgevoerd met 

de bijbehorende begroting zijn opgenomen. Per thema wordt een actiewerkgroep (bestaande 

uit ondernemers en ambtenaren) gevormd die het uitvoeringsprogramma maken voor dat 

thema en zorg dragen voor de uitvoering ervan. Bij het opstellen van het uitvoerings- 

programma wordt uw raad betrokken, het college stelt het uitvoeringsprogramma vast. 

De uitvoeringsprogramma's voor 2015 en 2016 zullen in het najaar van 2015 worden 

vastgesteld. 

5 COMMUNICATIE 

Publicatie op internet en intranet en persbericht aan lokale nieuwsmedia. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de loco-secretaris, de loco-burgemeester, 
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