
 

 

 

 

 

 

 

MEMO aan Raad 
 

 

Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 

 

Van : College van burgemeester en wethouders 

 

Datum : 8 september 2015 

 

Onderwerp : SMART-doelstellingen sociaal economisch beleid 

 

 

 

Beleidsreferentie 

- Sociaal Economisch Beleid 2015-2018 

 

Inleiding 

In juni 2015 heeft u ingestemd met het Sociaal Economisch Beleid 2015-2018. Bij de 

behandeling van de nota is ook een amendement aangenomen met de volgende 

strekking: 

 

Instemmen met de herijking Sociaal Economisch Beleid 2015-2018 met dien verstande 

dat het college in de uitvoeringsnota een concrete vertaalslag maakt, waarbij de 

speerpunten 

- Recreatie en toerisme, 

- Iedereen naar vermogen aan het werk, 

- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

- Profilering en positionering 

nader worden gepreciseerd en deze concrete vertaalslag van de speerpunten komend 

najaar ter bespreking aanbiedt aan de raadscommissie 

 

Graag willen wij u in deze memo, per speerpunt van het Sociaal Economisch Beleid 2015-

2018, de concrete vertaalslag aanbieden. Hierbij moet wel de volgende kanttekening 

worden gemaakt. In de beantwoording van het amendement door het college is 

aangegeven dat het Sociaal Economisch Beleid vooral ontwikkelingen mogelijk wil maken 

waar de gemeente rechtstreeks invloed op heeft. Nationale en internationale invloeden 

gaan ook in positieve en negatieve zin op onze gemeente en de ambities van het sociaal 

economisch beleid inwerken. Dit kan effect hebben op de haalbaarheid van de 

verschillende indicatoren. 

 

Speerpunt 1:  Innovatie 

Via innovatieve trajecten die voortkomen uit de subsidiemogelijkheden die we als 

overheid hebben, realiseren we minimaal 25 arbeidsplaatsen. Daarbij wordt ingezet op 

behoud van werkgelegenheid, het realiseren van nieuwe werkgelegenheid en het 

realiseren van gevarieerde werkgelegenheid. 

 

Indicator Feitelijke 
waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Streefwaarde 
2019  

Aantal arbeidsplaatsen voortkomend uit 

subsidies t.b.v. innovaties 

0 +25 +100 



 

 

Speerpunt 2:  Acquisitie en regionale ontwikkelingen 

We streven naar maximale samenwerking in de regio om werkgelegenheid te realiseren.  

We streven naar de verkoop van gemiddeld drie hectare bedrijfsgrond per jaar en willen 

gelijktijdig verpaupering (leegstand) op bestaande bedrijventerreinen tegengaan.  

Voor de gemeentelijke acquisitie maken we gebruik van het bestaande bedrijfsleven en 

zetten we in op de sectoren Agrofood, maakindustrie/composiet en logistiek. Dat moet 

resulteren in 1 nieuw logistiek bedrijf, bij voorkeur op bedrijventerrein De Munt. 

Daarnaast wordt gestreefd naar de vestiging van 1 nieuw agrarisch (verwerkend) bedrijf 

per jaar. 

 

Indicator Feitelijke 
waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Streefwaarde 
2019  

Aantal nieuwe verwerkende agrofoodbedrijven 0 +1 +3 

Aantal nieuwe logistieke bedrijven op De Munt 0 +1 +1 

Aantal hectare uitgegeven bedrijfsgrond  +3 +12 

 

Speerpunt 3:  Recreatie en Toerisme 

De ambitie uit het coalitieakkoord is de toeristisch-recreatieve sector uitdagen 

Noordoostpolder nog meer op de kaart te zetten. Als gemeente vervullen we daarin een 

faciliterende rol. Vanuit het Sociaal Economisch Beleid is de ambitie 

ondernemers/organisaties uit te dagen en te faciliteren in het hier naartoe trekken van 

meer toeristen en recreanten, de verblijfsduur te verlengen en de mogelijkheden om te 

besteden te vergroten. Dit moet resulteren in: 

 

Indicator Feitelijke 
waarde 
2014 

Streef- 
waarde 
2016 

Streef- 
waarde  
2019  

Besteding verblijfgasten en dagbezoekers in 

miljoenen euro’s  

31 34 40 

Werkgelegenheid met betrekking tot 

verblijfgasten en dagbezoekers in aantallen 

fte’s 

371 409 474 

 

Speerpunt 4: Iedereen naar vermogen aan het werk 

De ambitie uit het coalitieakkoord is dat inwoners in hun eigen inkomen voorzien door 

het hebben van werk. Iedereen zet zich maximaal in om aan het werk te zijn of aan het 

werk te gaan. In het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 staan de uitgangspunten 

beschreven. Er is prioriteit gelegd op het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt.  

De Werkcorporatie is hiervoor verantwoordelijk, in samenwerking met ondernemers en 

het onderwijs.  

 

Vanuit het Sociaal Economisch Beleid is de ambitie zoveel mogelijk werkgevers te 

interesseren voor het aanbieden van regulier werk of een werkervaringsplaats voor 

inwoners met een afstand. Dit moet de volgende resultaten opleveren: 

 

Indicator Feitelijke 
waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Streefwaarde 
2019  

Aantal buitengewone werkgevers 100 200 300 

Aantal arbeidsplaatsen 23.439 23.750 24.000 

Totaal aantal inwoners in beroepsbevolking 

met regulier betaald werk 

22.000 22.250 22.750 

Totaal aantal werkzoekende inwoners in 

beroepsbevolking (Niet werkende 

werkzoekenden:NWW’s) 

2431 2300 2250 



 

 

Speerpunt 5:  Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt 

Een goed geschoolde beroepsbevolking is gunstig voor het vestigingsklimaat van 

bedrijven. Scholieren en studenten ronden hun opleiding af met een startkwalificatie 

welke van waarde is en goed aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Dit voorkomt 

jeugdwerkloosheid. Het is nodig dat er voldoende stageplaatsen zijn. Ondernemers en 

het onderwijs werken daarom intensief samen om opleiding en de vraag van de 

werkgever goed op elkaar aan te laten sluiten en jongeren te enthousiasmeren voor deze 

opleidingen. De gemeente ondersteunt om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten 

sluiten.  

 

Werknemers worden gemotiveerd en gefaciliteerd om zich continue te scholen, waardoor 

ze aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. Hiermee wordt toekomstige werkloosheid 

zoveel mogelijk voorkomen. De belangrijkste doelstelling is dan ook het minimaal gelijk 

houden van de jeugdwerkloosheid ten opzichte van het jaar 2014.  Een overzicht van het 

huidig aantal jonge werkzoekenden in Nederland, Flevoland en Noordoostpolder: 

 

Jonge werkzoekenden, oftewel NWW (<27 jaar)  

Overheid Maart 2015 Opleidingsniveau 

  Geen 

startkwalificatie 

(basisonderwijs, 

vmbo of mbo 

niveau 1) 

Middelbaar 

(minimaal mbo 

niveau 2 of 

havo/vwo) 

Hoog 

(hbo/wo-

opleiding) 

Nederland 89.616 40.372 37.622 8.571 

Flevoland 2.403 1.182 1.081 140 

Noordoostpolder 259 48% 43% 9% 

 

De doorvertaling in een indicator: 

 

Indicator Feitelijke 
waarde 
2014 

Streefwaarde 
2016 

Streefwaarde 
2019  

Aantal jeugdwerklozen in de gemeente 

Noordoostpolder 

259 250 225 

 

Speerpunt 6   Profilering en positionering 

In 2018 staat Noordoostpolder op de kaart. Het profiel van Noordoostpolder is bij een 

ieder bekend: vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en een uniek gebied om een 

bezoek aan te brengen. De gebiedspromotie krijgt de komende jaren verder vorm. We 

willen de ambassadeurs, waaronder onze ondernemers, in ons gebied gebruiken om 

Noordoostpolder beter op de kaart te zetten en de naamsbekendheid van 

Noordoostpolder positief te beïnvloeden. 

 

Het is zeer lastig om dit speerpunt meetbaar te maken. Het is vooral een middel om de 

doelstellingen van speerpunten 1 tot en met 5 te behalen. Hiervoor zijn acties benoemd 

in het Sociaal Economisch Beleid. Deze acties moeten leiden tot een betere positionering 

en profilering van de gemeente Noordoostpolder. Promotie is geen sprint maar een 

marathon. Daarom wordt geadviseerd om voor dit speerpunt vooral te kijken naar de 

actiepunten uit het Sociaal Economisch Beleid. 

 

De doelstellingen worden ook meegenomen in de begroting 2016 

Wij stellen voor om deze vertaalslag op te nemen als extra bijlage in het vastgestelde 

sociaal economisch beleid. Daarnaast komen de genoemde indicatoren terug in de 

begroting 2016 en daarmee ook in de bijbehorende planning- en control cyclus 

(voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en jaarrekening). 


