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Emmeloord, 23 juli 2012
Onderwerp
Sociaal economisch beleid 2012-2016.
Voorgenomen besluit
1. Instemmen met het sociaal economisch beleid 2012-2016;
2. Een bedrag van € 50.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van het sociaal
economisch beleid;
3. Een bedrag van € 100.000 beschikbaar stellen voor een subsidieregeling opknappen
werklocaties;
4. De 16e wijziging van de programmabegroting vaststellen.
Advies raadscommissie
[Advies]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
In het collegeprogramma 2010-2014 is de realisatie van een (sociaal) economische nota
als actiepunt opgenomen. Deze nota ligt nu voor u. De belangrijkste bouwstenen voor
deze nota zijn de sociale structuurvisie, de bestaande beleidsnota's die al zijn ontwikkeld
met economische raakvlakken en het participatietraject dat is gevolgd met externen. Dit
heeft geresulteerd in vijf sociaal economische speerpunten waar we de komende jaren
aan willen werken:
Speerpunt
Speerpunt
Speerpunt
Speerpunt
Speerpunt

1:
2:
3:
4:
5:

Samenwerken onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
Iedereen naar vermogen aan het werk.
Werklocaties.
Stimuleren van de Economie.
Buitengewoon Noordoostpolder.

De aangenomen moties over World Potato City (speerpunt 5) en "Een leven lang leren"
(speerpunt 1) zijn in hoofdlijnen verwerkt in de nota.
Proces
Begin januari is ambtelijk een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over het proces
om te komen tot het sociaal economisch beleid. De fracties hebben toen de mogelijkheid
gehad om (informeel) hun economische speerpunten alvast kenbaar te maken.
Vervolgens is op 27 april 2012 een bijeenkomst geweest met een afvaardiging van de
BAN en de OVG, ROC Friese Poort, VNO-NCW, Concern voor Werk, Kamer van
Koophandel, ambtenaren, wethouders en raadsleden. Deze partijen hebben (met
uitzondering van de raadsleden) de nota in concept gekregen en de mogelijkheid gehad
om feedback te geven.
Naast deze twee bijeenkomsten zijn diverse interne bijeenkomsten en gesprekken met
beleidsmedewerkers geweest omdat het economisch beleid vele beleidsterreinen raakt.
Doelstelling
Er moet voldoende werk zijn voor onze huidige inwoners en de toekomstige inwoners.
Uitgangspunt voor het sociaal economisch beleid is het streven naar een
werkgelegenheidsgraad die gelijk is aan het landelijk gemiddelde.
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Voorgesteld besluit
1. Instemmen met het sociaal economisch beleid 2012-2016;
2. Een bedrag van € 50.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van het sociaal
economisch beleid;
3. Een bedrag van € 100.000 voor het doen van onderzoek naar revitaliseren van
werklocaties nu in te zetten voor een subsidieregeling opknappen werklocaties;
4. De 16e wijziging van de programmabegroting vaststellen.
Argumenten
1.1
Waarom een sociaal economische visie?
In eerdere economische nota's werd vaak alleen gekeken naar echte economische
thema's als bedrijventerreinen en het stimuleren van de economie. In de huidige tijd is
het belangrijk om ook sociale thema's als aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, iedereen
naar vermogen aan het werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) mee
te nemen in het beleid. Hier ligt ook een nadrukkelijke vraag bij de overheid en het veld.
In deze integrale nota is dan ook, naast de reguliere economische thema's, ruim
aandacht voor sociaal economische thema's.
1.2
Er is draagvlak bij de betrokken partijen.
Er is veel aandacht geweest voor de belangen van de diverse partijen in het hele traject.
Zowel intern (raad en beleidsmedewerkers) als extern (BAN, OVG, KVK, VNO-NCW,
ROC). Op deze manier is geprobeerd om de behoefte van de betrokken partijen boven
water te krijgen en draagvlak te creëren voor de beleidsnota. Alle partijen hebben we
ook hard nodig om het beleid de komende vier jaar uit te voeren.
1.3
Ondanks de mindere huidige economische periode liggen er kansen.
Met de Zuiderzeelijngelden, de procesgelden, de EFRO-gelden (Europese subsidie vanaf
2014) liggen er financiële mogelijkheden om de economie in Noordelijk Flevoland een
impuls te geven. De gemeente neemt hierin een faciliterende en stimulerende rol.
1.4
Samenwerken wordt erg belangrijk.
Uit de nota blijkt dat de komende jaren samenwerking op alle niveaus belangrijk gaat
worden. Samenwerking met andere gemeenten (Urk, Dronten, Zwolle, Kampen), de
provincie en het bedrijfsleven is nodig om de economie te stimuleren en draagvlak te
krijgen voor beleid. Ook wordt verder over de grens gekeken bij het
samenwerkingsverband economische regio Zwolle/Kampen. Tot slot wordt met de
partners in het veld gekeken op welke manier de gemeente Noordoostpolder kan
aansluiten bij het topsectorenbeleid van de landelijke overheid.
2.1
Financiering vooral uit reguliere budgetten.
Er is geprobeerd om de activiteiten die voortkomen uit deze nota zoveel mogelijk binnen
de reguliere budgetten en FTE te realiseren. Toch is er jaarlijks € 15.000 "nieuw geld"
nodig om nieuwe initiatieven vorm te geven. Een bedrag van € 50.000 (2012: €5.000,
2013: €15.000, 2014: €15.000 en 2015: 15.000) aan nieuw geld is dus nodig.
Geadviseerd wordt om het totaalbedrag van €50.000 te dekken vanuit de Reserve
ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid die op dit moment €368.298 bedraagt.
3.1
Subsidiebudget beschikbaar stellen voor het opknappen van werklocaties.
De gemeente Noordoostpolder komt de komende jaren niet in aanmerking voor
provinciale en landelijke regelingen om werklocaties te revitaliseren of te herprofileren.
De werklocaties liggen er redelijk tot goed bij. Om dit zo te houden wordt voorgesteld om
een subsidieregeling in het leven te roepen waar ondernemers op werklocaties gebruik
van kunnen maken (zie pagina 16 nota). In het verleden is door de raad € 100.000
(V032) beschikbaar gesteld voor onderzoek naar revitalisering van bedrijventerreinen.
Deze opdracht hebben de provincie en het rijk al op zich genomen. Nu wordt voorgesteld
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dit budget beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling zoals toegelicht in de nota. De
regeling wordt samen met betrokken partijen opgesteld.

Kanttekeningen
Structuurvisie is nog niet gereed.
In de sociale structuurvisie en de structuurvisie is/wordt het beleid voor de langere
termijn beschreven. Het sociaal economisch beleid geeft hier invulling aan voor de
kortere termijn. Bij het schrijven van deze nota was de structuurvisie nog niet gereed. In
het proces is continu contact geweest met de projectleiders van de structuurvisie om de
eerste contouren in het sociaal economisch beleid mee te kunnen nemen. Dit heeft wel
als consequentie dat er in deze nota nog geen beleid over schaalvergroting in de
landbouw en beleid ten aanzien van leegkomende erven is meegenomen.
Beleid ten aanzien van Arbeidsmigranten wordt separaat uitgevoerd.
Om te komen tot beleid ten aanzien van arbeidsmigranten is een apart proces bedacht.
In deze nota is dan ook alleen het proces benoemd en worden verder geen
beleidsvoorstellen gedaan. Het beleid voor arbeidsmigranten wordt separaat aan u
voorgelegd.
Planning/uitvoering
- Bijlage 1 van de nota bevat een uitvoeringsparagraaf.
- 2 september 2012 commissie BFE.
- 20 september 2012 raadsvergadering.
Bijlagen
- Sociaal economisch beleid 2012-2016.
- Raadsvoorstel.
- Verslag bijeenkomst 27 april met externe partijen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : W.J. Schutte
Steller
: dhr. J. van Wijk; 35 15; j.vanwijk@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012, no. 11908-1;
B E S L U I T:
-

in te stemmen met het sociaal economisch beleid 2012-2016;
een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het sociaal
economisch beleid;
een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling
opknappen werklocaties;
de 16e wijziging van de programmabegroting vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 18 oktober 2012.
De griffier,
de voorzitter,

