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Emmeloord, 19 mei 2015. 

 

Onderwerp 

Herijking sociaal economisch beleid 2015-2018. 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

Instemmen met de herijking sociaal economisch beleid 2015-2018. 

 

Doelstelling 

Noordoostpolder wil samen met ondernemers, kennis, onderwijs en inwoners bouwen 

aan een duurzame en regionale economische infrastructuur waar sectoren met elkaar zijn 

verbonden en ruimte is voor pionieren. Dit moet resulteren in meer werkgelegenheid, 

meer bestedingen en meer mensen naar vermogen aan het werk 

 

Inleiding 

Voor u ligt de herijking van het Sociaal Economisch Beleid. Veel activiteiten uit de vorige 

nota zijn in gang gezet of afgerond. Ook zijn er veel ontwikkelingen in de regio en ligt er 

een nieuw coalitieakkoord. Redenen om het beleid te herijken. 

 

Beleidsreferentie 

⇒ Sociaal Economisch beleid 2012-2016 

⇒ Recreatievisie 2012-2016 

 

Argumenten 

1.1 Draagvlak voor het vernieuwen van de beleidsnota. 

Om te komen tot een breed gesteunde herijking zijn vijf NOPTALKS georganiseerd met 

onderwijs, kennisinstellingen en ondernemers. Ongeveer 70 ondernemers hebben 

daarmee een bijdrage geleverd aan de herijking. Over de volgende thema’s zijn  

NOPTALKS georganiseerd: 

- Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

- Recreatie en Toerisme 

- Positionering en profilering 

- Innovatie 

- Acquisitie en regionale ontwikkelingen 

Omdat er op het gebied van het speerpunt “Iedereen naar vermogen aan het werk” de 

afgelopen maanden al veel is gesproken (o.a. participatiewet en Werkcorporatie) is 

besloten om voor dit thema geen aparte NOPTALK te organiseren. 

 

1.2 Basis is gelegd, volgende stap is nodig om de speerpunten verder te brengen. 

Op basis van de werkgelegenheidscijfers, regionale en landelijke ontwikkelingen en de 

input uit NOPTALKS zijn voor de komende jaren zes speerpunten benoemd: 

 

Speerpunt 1: Stimuleren innovatie  

Speerpunt 2: Regionale ontwikkelingen en acquisitie 

Speerpunt 3: Recreatie en Toerisme 

Speerpunt 4: Iedereen naar vermogen aan het werk 
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Speerpunt 5: Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

Speerpunt 6: Positionering en profilering 

 

1.3  Een integrale visie van programma 3 Economische Ontwikkeling waarbij cross-

overs worden gelegd. 

In de huidige beleidsnota, welke in 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad, is heel 

nadrukkelijk de koppeling gezocht met de sociaal economische thema’s als “Aansluiting 

onderwijs – arbeidsmarkt” en “Iedereen naar vermogen aan het werk”. Net als in de 

traditionele economische thema’s staat hier werkgelegenheid en een goede 

samenwerking tussen gemeente en ondernemers/onderwijs centraal.  

 

In de herijking is de keuze gemaakt om ook Recreatie en Toerisme als speerpunt op te 

nemen. Enerzijds omdat het hier ook gaat over werkgelegenheid en ondernemerschap en 

anderzijds om cross-overs tussen de recreatieve sector en andere economische sectoren 

te laten ontstaan (bijvoorbeeld Agrofood). Tot slot vallen economische zaken en recreatie 

en toerisme beide onder programma 3 van de gemeentelijke begroting met een 

gemeenschappelijk doel. 

 

1.4 Voor een aantal acties dienen additionele middelen beschikbaar te komen. 

Er is een actieplan geschreven (bijlage 1 van de nota) die gekoppeld is aan de herijking 

van het sociaal economisch beleid. De meeste acties worden uit de reeds beschikbare 

budgeten gedekt zoals deze zijn vastgesteld in het sociaal economisch beleid 2012-2016. 

De nieuwe incidentele activiteiten worden gedekt uit de reserve Ontwikkelingsfonds 

Stimulering Werkgelegenheid en de structurele activiteiten uit het beschikbaar gestelde 

budget uit de perspectiefnota 2016-2019. 

 

Consequenties voor incidentele middelen 

Maatregel 2015 2016 2017 

Ondernemersloket en ondernemersdenktank – 
ruimte voor groei 

100.000 50.000 50.000 

Programma totaal 100.000 50.000 50.000 

 

Beschikbaar gestelde middelen die niet worden aangewend worden logischer wijze ook 

niet onttrokken aan de reserve Ontwikkelingsfonds Stimulering Werkgelegenheid. 

 

Consequenties voor structurele middelen 
Maatregel 2016 2017 2018 2019 

     

Continuering Regio Zwolle 20.000 20.000 20.000 20.000 

Ondernemersloket en ondernemersdenktank – 

ruimte voor groei 
50.000 50.000 50.000 50.000 

Economische gebiedspromotie 25.000 25.000 25.000 25.000 

Totaal Programma 4 95.000 95.000 95.000 95.000 

 

Dit betekent dat er €95.000 structureel extra nodig is, boven het structurele budget in de 

programmabegroting, om de actiepunten uit het sociaal economisch beleid uit te voeren.  

 

Kanttekeningen 

1.1 Detailhandelbeleid is niet in de nota meegenomen. 

Voor het detailhandelsbeleid wordt een separate nota opgesteld die aansluit bij het open 

planproces rondom Emmeloord-Centrum.  
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1.2 Raakvlak met perspectiefnota. 

De dekking voor (een deel van) de activiteiten voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt 

meegenomen in de behandeling van de perspectiefnota (zie 2.1). Zowel de herijking 

Sociaal Economisch Beleid 2015-2018 als de perspectiefnota 2016-2019 worden in de 

raad van juni ter besluitvorming aangeboden. De benodigde incidentele en structurele 

middelen vanuit de perspectiefnota worden niet eerder dan bij de vaststelling van de 

programmabegroting 2016-2019 (november 2015) gevoteerd. 

 

Planning/Uitvoering 

- 15 juni 2015 bespreking in commissie BFE 

- 29 juni 2015 raadsbesluit 

- 30 juni 2015 communicatie nieuwe beleidsplan 

- 30 juni 2015 start uitvoeringsprogramma 

 

Bijlagen 

- Herijking sociaal economisch beleid 2015-2018; 

- Verslagen NOPTALKS; 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. J.E. Wijnants 

Steller : de heer 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 19 mei 2015, no. 316881-1; 

 

 

B E S L U I T: 

 

in te stemmen met de herijking sociaal economisch beleid 2015-2018. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 29 juni 2015. 

De griffier,             de voorzitter, 


