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Onderwerp: Economische visie en actieplan 

Voorstel: 1. Economische visie en actieplan 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. Met name 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 economisch klimaat door te investeren in 

drie specifieke thema's, zijnde: detailhandel, vrijetijdseconomie en arbeidsparticipatie. 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 drie thema's zijn gekozen op basis van het 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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Gemeentebreed doet Hof van Twente het, vergeleken met de regio Twente, lang niet slecht 

ten aanzien van de werkloosheid/ aandeel beroepsbevolking van het inwonertal en het 

besteedbaar inkomen. Ons aanbod in bedrijvigheid is gevarieerd en met een duidelijke selectie 

van sectoren die erboven uit steken, zoals de Groot- en Detailhandel, reparatie van auto's/ de 

Landbouw/ Bouwnijverheid en de Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke 

dienstverlening. Gemeente Hof van Twente is echter voor werk veelal afhankelijk van 

omliggende gemeenten of locaties verder weg. Ook kenmerkt de bedrijvigheid zich tot het 

MKB (personeel onder de 100 werknemers). Daarbij is Hof van Twente herstellende van de 

economische crisis van 2009, zoals blijkt uit het aantal beëindigende bedrijven, het verlies van 

banen, de toename van het aantal zzp'ers die veelal uit noodzaak zzp'er worden door ontslag. 

Daar staat tegenover dat de gemeente zich, vooralsnog, redelijk staande houdt ten aanzien 

van de uitdaging die de Participatiewet haar stelt. Dit alles maakt de economie van Hof van 

Twente kwetsbaar en dus kiezen wij ervoor om te investeren in de drie thema’s om zodoende 

proactief de economische weerbaarheid op orde te krijgen. 

Concluderend willen wij met deze economische visie en het actieplan laten zien dat wij actief 

aan de slag gaan met acties waar écht behoefte aan is, waarmee Hof van Twente haar profiel 

verstevigd die ook regionaal en landelijk herkend zal worden en waarmee we een gezonde 

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

noodzakelijk. Een startbudget in de vorm van een sociaal-economisch fonds Hof van Twente 

(SEF HvT) waarin de gemeente geld beschikbaar stelt om de geformuleerde speerpunten en 

bijbehorende acties tot uitvoering te laten komen. 

Om een sociaal-economisch fonds (SEF HvT) in te stellen wordt bij de kadernota een verzoek 

ingediend van een budget van € 1.500.000,-- voor de periode van 3 jaar. Binnen dit budget is 

een deel bestemd voor personeelskosten en een deel dient ingezet te worden als uitvoerings- 

kosten, waar al dan niet een cofinanciering van betrokken partners deel van zal uitmaken. 

Jaarlijks dient er een uitvoeringsplan opgesteld te worden inclusief de te realiseren doelen 

alsmede een begroting. Dit uitvoeringsplan wordt voor besluitvorming langs de economische 

werkgroep geleid. 

De doelen en daarmee het versterken en stimuleren van de economie 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 

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) presenteert in dit document 

een visie- en actieplan met als doel het economisch klimaat te versterken van onze gemeente. 

Het moment van presenteren sluit aan en geeft tevens antwoord op de huidige maatschap- 

pelijke en economische veranderingen, zoals: het opkrabbelen na de economische recessie, 

een terugtrekkende overheid en een participerende burger, Het college van B&W heeft dit visie 

en actieplan in nauwe samenwerking met de economische werkgroep en het lokale bedrijfs- 

leven opgesteld zodat de uitvoering hiervan een breed draagvlak geniet. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Niet van toepassing. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

- De economie in Hof van Twente richting geven (zijnde toegevoegde economische visie). 

-  Een gezond economisch klimaat stimuleren door in eerste instantie te investeren in 

specifieke thema's: arbeidsparticipatie, detailhandel en vrijetijdseconomie met daaraan 

concrete acties gekoppeld. 
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- Om dit te laten slagen, werken gemeente en de economische werkgroep samen aan de 

uitvoering. 

- _ Voor de uitvoering van het actieplan wordt om een sociaal economisch fonds (SEF) 

verzocht ten tijde van de Kadernota (30 juni 2015).Met het oprichten van het SEF wordt 

tevens tegemoet gekomen aan de motie die is ingediend door de fracties SP en de VVD 

van de gemeenteraad Hof van Twente. 

-  Door in te stemmen met de onderhavige economische visie en actieplan wordt het 

Masterplan Goor afgesloten. Hiermee wordt tevens akkoord gegeven om de 

Detailhandelsnota te actualiseren voor heel Hof van Twente welke past bij de huidige 

ontwikkelingen op de terreinen: detailhandel, vrijetijd- en recreatie, bedrijventerreinen, 

arbeidsparticipatie, duurzaamheid en het buitengebied. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

-  Onderliggend actieplan wordt in de format van een dashboard gegoten. Het dashboard 

bevat uit te voeren acties waaraan een termijn en een of meer stakeholder(s) zijn 

verbonden. Het dashboard is hiermee het beheersinstrument, geeft de actuele stand van 

zaken weer van de uit te voeren acties en maakt de voortgang inzichtelijk. 

- De economische werkgroep heeft een monitorende en sturende rol bij het dashboard. 

- Leden van de economische werkgroep “adopteren” een thema van de economische visie 

met daaraan gekoppeld de doelen en meetbare acties. Hierbij hoort dus ook het 

eigenaarschap van het thema. 

- Per thema wordt een actiewerkgroep geformeerd (bestaande uit betrokken ondernemers 

en betrokken gemeente medewerkers). 

- _ Deze actiewerkgroepen selecteren uit het actieplan de korte- en lange termijn acties, vullen 

de acties zo nodig aan en onderzoeken de financiële mogelijkheden van de acties. 

- _ Elke actiewerkgroep koppelt, regulier, de stand van zaken terug aan het betreffende lid van 

de economische werkgroep die het thema heeft geadopteerd. 

- De economische werkgroep informeert elkaar via een periodiek overleg over de voortgang 

via het dashboard en stuurt zo nodig bij. Immers de acties moeten inspelen op de actuele 

stand van zaken en voorzien in concrete behoeften. 

4.C Wat mag het kosten? 

Om een sociaal-economisch fonds (SEF HvT) in te stellen wordt bij de kadernota een verzoek 

ingediend van een budget van € 1.500.000,-- voor de periode van 3 jaar. Binnen dit budget is 

een deel bestemd voor personeelskosten en een deel dient ingezet te worden als uitvoerings- 

kosten, waar al dan niet een cofinanciering van betrokken partners deel van zal uitmaken. 

Jaarlijks dient er een uitvoeringsplan opgesteld te worden inclusief de te realiseren doelen 

alsmede een begroting. Dit uitvoeringsplan wordt voor besluitvorming langs de economische 

werkgroep geleid en ter info aan de gemeenteraad aangeboden. 

4.D Wat is het alternatief? 

Geen economische visie en actieplan opstellen. Stimulatie van de economie volledig aan het 

bedrijfsleven over te laten. 

Hierdoor niet inspelen op actuele ontwikkelingen en het gezamenlijk oppakken en uitvoeren 

van de kansen die succesvol 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 zitten erin dat: 

- _ Betrokken partijen hun rol niet nemen 

- 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? 

- Aan de gemeenteraad wordt de economische visie en actieplan voorgelegd ter vaststelling. 

- _ Na de besluitvorming van de gemeenteraad betreffende de economische visie en actieplan 

wordt uitvoering gegeven aan het actieplan 

- _ Voor de uitvoering van het actieplan wordt om een sociaal economisch fonds (SEF) 

verzocht ten tijde van de Kadernota (30 juni 2015).Met het oprichten van het SEF wordt 

tevens tegemoet gekomen aan de motie die is ingediend door de fracties SP en de VVD 

van de gemeenteraad Hof van Twente. 

- _ Jaarlijks wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van het uitvoeringsplan met de 

benodigde budgetten uit het sociaal-economisch fonds HvT. 

5 COMMUNICATIE 

Publicatie op internet en intranet en persbericht aan lokale nieuwsmedia. 

De economische visie en actieplan wordt gecommuniceerd met het bedrijfsleven en 

gemeenteraad. Immers draagvlak is van wezenlijk belang voor een succesvolle uitvoering. 

Aldus moeten alle betrokken partijen worden meegenomen in de voortgang. Hiertoe worden 

periodieke nieuwsbrieven ingezet dan wel informatiebijeenkomsten gehouden. 
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