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Voorstel: 

Het college voorzien van input om een besluit te 

nemen ten aanzien van: 

1. het gebruik van het dashboard als monitor- 

instrument 

2. de activiteiten genoemd in de actieplannen voor 

retail, vrijetijdseconomie, arbeidsparticipatie en 

duurzaamheid 

Daarnaast kennisnemen van: 

3. de programmastructuur als ondersteuning van de 

uitvoering van de actieplannen 

4. het profiel voor een retailmanager ten behoeve 

van het uitvoeren van het actieplan retail en 

enkele overkoepelende activiteiten     

1. Argumenten 

1.1 De raad wordt actief betrokken bij het vaststellen 

van de uitvoeringsplannen van de sociaaleconomische 

visie. Dit is afgesproken toen uw raad op 15 september 

2015 de sociaaleconomische visie vaststelde. Met dit 

voorstel vraagt het college aan uw raad om input te 

leveren voor het gebruik van het dashboard als 

monitorinstrument en voor de uitvoeringsplannen 2016. 

Hierin zijn de activiteiten voor het jaar 2016 opgenomen 

en wordt op onderdelen een globale doorkijk gegeven 

naar 2018. In de dashboards zijn indicatieve bedragen 

opgenomen om uw raad een globaal beeld te geven. 

Deze bedragen zouden gaandeweg nog bijgesteld 

kunnen worden wanneer zich nieuwe kansen en 

ontwikkelingen voordoen. 

Alle activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van 

het realiseren van de economische doelstellingen 

met betrekking tot retail en vrijetijdseconomie, de 

sociale doelstellingen met betrekking tot de 

arbeidsparticipatie en de duurzaamheids- 

doelstellingen. 



1.2 Ter kennisgeving zijn bijgevoegd de 

programmastructuur en het profiel van de 

retailmanager. Op deze manier wordt helderheid 

gecreëerd over de verschillende rollen en de 

verhoudingen daartussen. Ook geeft het inzicht in 

wat wij verwachten van een retailmanager. 

2. Risico’s 

Dit voorstel betreft de aanpak en voortgang van de 

reeds vastgestelde ambities en doelstellingen. 

Vooralsnog zijn er geen risico'’s te benoemen. 

3. Uitvoering 

Aan de uitvoeringsplannen wordt in 2016 door de 

ondernemers en de gemeente gezamenlijk uitvoering 

gegeven. 

Onderdeel van het ‘actieplan retail’ is het aanstellen 

van een ‘retailmanager’ met als doel het versterken 

van de aantrekkingskracht van Hof van Twente, 

zowel op economisch gebied als op de wijze waarop 

bezoekers, bewoners en ondernemers de gemeente 

beleven. 

   

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Het dashboard fungeert als monitorinstrument en 

bewaakt het integrale karakter van het ESP en de 

onderlinge afstemming tussen de actieplannen retail, 

vrijetijdseconomie, arbeidsparticipatie en 

duurzaamheid. 
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