Agenda Werk aan de winkel - Ondernemen
11-nov-19

Dit hebben we afgesproken in 2018
Wat gaan we ervoor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de volgende stap voor 2020

Dit gaan we doen in 2020
Wat is de rol van de
Wat is er voor nodig in 2020?
gemeente daarin?

Bron /
herkomst

Wat willen we bereiken?

Begroting
2019

Tubbergen heeft een goed ondernemersklimaat
waarbij ondernemers en gemeente als partners
opereren.

1 Ondernemers en gemeenten stellen samen een Visie op
1 Ondernemers
Ondernemen op waarin in ieder geval de volgende onderdelen
Gemeente
een plek krijgen:
o Dienstverlening en samenwerking, met o.a.
- Operationele en strategische gesprekspartner
- Beleid onder de loep nemen (schrapsessies)
o Focus op eigen kracht en identiteit (mogelijke verkenning hoe
maakindustrie te promoten om hiermee nieuwe bedrijvigheid te
trekken).
Gestart wordt met verkenning (eerste resultaat) om een
gedragen opdracht te formuleren met kaders, randvoorwaarden
en uitgangspunten

afspraak: 2x per jaar gezamenlijk om tafel Bijeenkomst faciliteren
om te bespreken waarop ingezet wordt.
Inzetten op blijvend communiceren
werkwijze gemeente (bestaan
bedrijfsconsulent en OST)

Binnen reguliere uren

Begroting
2019

Tubbergen heeft een goed ondernemersklimaat
waarbij ondernemers en gemeente als partners
opereren.

2 Verder doorontwikkelen van de ingezette lijn t.a.v.
2 Gemeente
bedrijvenconsulentschap en dienstverlening door de ingezette
‘frisse houding’ nog meer in het hele ambtelijke apparaat door te
zetten

Continue aandacht voor frisse houding
binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit
bestuurders

Binnen reguliere uren

Begroting
2019

Tubbergen heeft een goed ondernemersklimaat
waarbij ondernemers en gemeente als partners
opereren.

3 Samenwerking tussen ondernemersverenigingen, de
ondernemers en de gemeente verbeteren waarbij de gemeente
de rol van aanjager op zich neemt om deze behoefte verder te
verkennen en vorm te geven

3 Gemeente

2x per jaar gezamenlijk om tafel.

Binnen reguliere uren

Begroting
2019

Tubbergen heeft een goed ondernemersklimaat
waarbij ondernemers en gemeente als partners
opereren.

4. Ondernemers zelf binding met eigen achterban versterken

4 Ondernemers

nvt

Eerste stap afgerond.

Begroting
2019

Tubbergen heeft een goed ondernemersklimaat
waarbij ondernemers en gemeente als partners
opereren.

5.Positieve grondhouding bij vragen en verzoeken van starters
voor vestiging en/of bestaande ondernemers voor uitbreiding.

5
continue aandacht voor frisse houding
Gemeente/ondernemer binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit
s
bestuurders

Meedenken

Reguliere uren

Begroting
2019

Compacte toekomstbestendige
winkelleefgebieden (centra) in de drie
verzorgingskernen (Albergen. Geesteren en
Tubbergen) waar de 1ste levensbehoeften
verkrijgbaar zijn.

1 Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘
koop in je eigen kern als je dit ook in de toekomst wilt blijven
kunnen doen’

1 Ondernemers/
inwoners

Wellicht vervolg geven aan uitkomsten
inzet gebiedsregisseur en aanbevelingen
die hieruit komen.

1. Inzet gebiedsregisseur (bewustwording
vergroten over toekomst na te denken;
herverkavelingsmogelijkheden onderzoeken;
nieuwe zaken aantrekken inclusief bekendheid
geven dat de gebiedsregisseur er is en bereikbaar
is voor ondernemers)) 65.000 Euro in 2019
beschikbaar gesteld; en ambtelijke uren (binnen
reguliere begroting).
Afhankelijk van de uitkomsten vervolg bepalen.

Begroting
2019

Compacte toekomstbestendige
winkelleefgebieden (centra) in de drie
verzorgingskernen (Albergen. Geesteren en
Tubbergen) waar de 1ste levensbehoeften
verkrijgbaar zijn.

2 Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en 2 Gemeente
bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers
door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal
pilotprojecten

Uitvoering geven aan stimuleringsregeling
detailhandel vouchers.

Binnen reguliere uren

Begroting
2019

Compacte toekomstbestendige
winkelleefgebieden (centra) in de drie
verzorgingskernen (Albergen. Geesteren en
Tubbergen) waar de 1ste levensbehoeften
verkrijgbaar zijn.

3 Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’
(verbinden jonge toekomstige ondernemers aan ondernemers
zonder opvolging).

afhankelijk uitkomsten Geesteren contact Aanjagen en faciliteren
opnemen met Saxion voor vervolgstap.

Eerste stap binnen reguliere uren
bedrijfsconsulent

Compacte toekomstbestendige
winkelleefgebieden (centra) in de drie
verzorgingskernen (Albergen. Geesteren en
Tubbergen) waar de 1ste levensbehoeften
verkrijgbaar zijn.

4 Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren 4 Gemeente
van compacte (koop)centra, als gemeente actief te opereren in
de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling

Goed vestigingsklimaat voor startups en
bestaande bedrijven creëren.

Onderzoeken op welke wijze de gemeente en ondernemers het Gemeente
vestigingsklimaat voor startups en bestaande bedrijven kunnen
verbeteren. De gemeente zet in op een maximale benutting van
de beleidsruimte en wet- regelgeving.

Eventueel vervolg geven aan idee
'startershuis' op bedrijventerrein.

De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen, Gemeente
samen met de partners, opnieuw onder de loep nemen en indien
gewenst de huidige aanpak wijzigen. (Als gemeente regie nemen
en een actieve rol innemen ten aanzien van grondbeleid om
bedrijven te kunnen behouden in de kernen van de gemeente.
Grondrisico, eventueel gedeeld met ondernemers, mag.)
Concrete behoefte regelmatig in kaart brengen. (bijv.
behoeftenonderzoek onder start ups, uitbreiders en zzp-ers)

Indien er concrete behoefte is aan
Initiator gesprek
uitbreiding bedrijventerrein actie nemen.

Begroting
2019

Begroting
2019

Begroting
2019

Gemeente als regievoerder op ontwikkeling van
bedrijventerreinen (grondbeleid) in alle kernen.

3 Onderwijs

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten.

Nu nog niet bekend.

Onderzoeker

Eerste stap binnen reguliere uren
bedrijfsconsulent
Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten.

Initiator gesprek

Eerste stap binnen reguliere uren
bedrijfsconsulent
Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten.

Eerste stap binnen reguliere uren
bedrijfsconsulent
Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten.

Begroting
2019

Betere digitale bereikbaarheid in
centrumgebieden.

Stimuleren van WIFI In centrumgebieden.
Tubbergen: indienen van een aanvraag.
Overige kernen: positieve grondhouding bij aanvraag

Gemeente in
samenwerking met
ondernemers.

Begroting
2019

Vereenvoudigen van proces
evenementenvergunning

Proces evenementenvergunningen onder de loep nemen en
Gemeente
kijken waar vereenvoudiging/deregulering mogelijk is waarbij het
waarborgen van de veiligheid voorop staat. Daarnaast ambtelijke
ondersteuning bij het indienen van aanvragen verlenen.

Voor Tubbergen ligt een aanvraag voor
subsidie klaar
College heeft positieve grondhouding bij
aanvragen en kijkt naar kansen in andere
kernen. Het college volgt op dit moment
de technologische ontwikkelingen en ziet
daar vooralsnog meer kansen.

Initiatiefnemer

Deze inspanning vervalt.

Huidige proces
evenenementenvergunning kritisch
bekijken en inzichtelijk maken waar
deregulering mogelijk is (via
evenementenconsulent).

Initiatiefnemer

Afgerond

