Aan de leden van de raad,
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de Beeldvormende Bijeenkomst van de raad van de gemeente Hof van
Twente op woensdag 6 februari 2019 om 19:30 uur met als onderwerp: economisch klimaat in Hof van
Twente.
De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, De Höfte 7 te Goor.
De bijeenkomst is openbaar. Onderstaand treft u de agenda aan.
Inwoners die deze bijeenkomst willen bijwonen kunnen hun belangstelling melden via
griffie@hofvantwente.nl
De griffier,

mr. A. Venema

19:30 uur Opening door de voorzitter dhr. H. Kalter.
Schets van de aanleiding en doel van de avond: een beeld vormen van het economisch klimaat in Hof van Twente.

19:35 uur Stand van zaken Sociaal Economische Werkgroep.
Van waaruit is de Werkgroep gestart? Wat is de stand van zaken nu, wat is de voorlopige balans, en wat doen we naast de (Sociaal
Economische Visie (SEV) aan het economische klimaat? Wat liggen mogelijkheden en waar liggen belemmeringen? Welke
ontwikkelingen spelen er? Hoever kan de gemeente faciliteren? Hoe gebeurt dat in de praktijk? Waar liggen eventuele
belemmeringen?

19:50 uur Visie van de Ondernemersverenigingen op het economisch klimaat in Hof van Twente: door
dhr. F. Schuitemaker, voorzitter Ondernemersplatform Hof van Twente.
Hoe wordt de SEV ervaren? Wat zijn eventuele wensen, waar liggen kansen en belemmeringen? Wat zou anders moeten? Hoe
zien zij de rol van de gemeente? Wat is hierbij de rol van de ondernemers?

20:15 uur HofMarketing: door dhr. F. Schuitemaker, voorzitter van Raad van Toezicht.
Terugkijken op 2018 en wat zijn plannen voor de toekomst.

20:30 uur Welke perspectieven kunnen ondernemers onze inwoners op de arbeidsmarkt bieden?
Via rondetafelgesprekken wordt er stil gestaan bij de stand van zaken. Waar liggen belemmeringen en waarom? Zijn er innovatieve
alternatieven?

21:00 uur Actieplan Sociaal economische visie 2019-2020
Wat zijn de doelstellingen voor de komende twee jaar? Verdiepend Inzoomen op de vijf pijlers en speerpunten.

21:15 uur Discussie
21:30 uur Afsluiting
Sluiting

