
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22 februari 2018

Onderwerp : Vaststelling van de Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek door de gemeenteraad.

Voorgestelde beslissing:

1. De Economische beleidsvisie OIJ vaststellen en daarbij de volgende kaders hanteren:
- Gronduitgifte o.b.v. het Marketing en Acquisitieplan Bedrijventerreinen Oude IJsselstreek
- Dienstverlening aan bedrijven optimaliseren o.b.v. de Rode loper aanpak;
- Aansluiting van vraag en aanbod van arbeid bevorderen o.b.v. de Human Capital agenda;
- Innovatie bevorderen o.b.v. de Innovatieagenda Oude-IJsselstreek;
- Verduurzaming van de economie stimuleren o.b.v. de Notitie Circulaire Economie,

2. Het Bijlagenboek Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek (Bijlage 3) voor kennisgeving aannemen
3. Een bijdrage leveren aan de uitwerking van het Economisch Ecosysteem om uitvoering te geven aan de 
    opgave om de Economische Uitvoeringsagenda te vertalen naar concrete uitvoeringsmaatregelen.

Aanleiding
Werk- en inkomen is een belangrijke randvoorwaarde om een economisch vitale gemeente/regio te blijven. 
De voorliggende Economische Beleidsvisie geeft een samenhangend overzicht van wat er speelt, wat we 
(lokaal en regionaal) reeds doen om invulling te geven aan de opgaven en welke aanvullende maatregelen 
nog opgepakt kunnen worden. De Economische Beleidsvisie is op 15 januari door portefeuillehouder Sluiter  
in  de  raadscommissie  AFE  toegelicht.  Door  alle  fracties  vertegenwoordigd  in  genoemde  commissie  is  
waardering uitgesproken voor de voorliggende Beleidsvisie en is het belang onderschreven om de komende 
jaren fors in te zetten op uitvoering van de Economische visie.  Per fractie bestaan er uiteenlopende wensen 
op welke  punten  extra  accenten  worden  gevraagd.  De Commissie  heeft  verzocht  om de  Economische 
Beleidsvisie in de raad inhoudelijk te behandelen. Dit omdat u dit een belangrijk onderwerp vindt, maar ook 
om samen met u richting te geven aan de inzet die wordt gepleegd ter uitvoering van deze Beleidsvisie. 

Wat wordt met beslissing bereikt
Met  het  vaststellen  van  de  Economische  beleidsvisie  Oude IJsselstreek  door  de  raad,  verbindt  u  zich 
evenals het  college aan een meerjarige focus op versterking van het  Economisch klimaat  binnen onze  
gemeente met daarbinnen drie hoofdpijlers te weten:
- Technologische innovatie;
- Human Capital;
- Circulaire Economie.
Daarnaast wordt u betrokken bij het uitwerken van het Economisch Ecosysteem binnen onze gemeente om 
daarmee de Economische Uitvoeringsagenda te vertalen naar concrete uitvoeringsmaatregelen. Dit leidt tot 
draagvlak voor de keuzes die worden gemaakt om een economisch vitale gemeente/regio te blijven.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
De beslispunten 1, 2 en 3 geven uitvoering aan de wens die commissie breed tijdens de bijeenkomst op 15-
1-2018 is  ingebracht  en door de verantwoordelijk  portefeuillehouder is  toegezegd.  Voor  de inhoudelijke  
argumentatie wordt kortheidshalve verwezen naar het collegevoorstel (17int00626).

Kosten, baten, dekking
De bestaande budgetten voorzien in het huidige uitvoeringsniveau, inclusief de dekking van de kosten van 
het  onderzoek van ons Economisch Ecosysteem. Mocht  bij  de uitwerking van de maatregelen/opgaven 
blijken, dat op onderdelen aanvullende dekking benodigd is, dan zal dit  binnen de reguliere begrotings-
voorbereidingen worden afgewogen ten opzichte van overige opgaven.

Uitvoering
Planning.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het plan van Aanpak te uitwerking van het Economisch 
Ecosysteem door K+V. Februari 2018 wordt de uitvoering opgepakt die enkele maanden tijd in beslag zal 
nemen. Zoals gezegd zal de raad worden betrokken bij dit proces. 



Bijlage(n):
1. Het Collegevoorstel d.d. 24-10-2017 (17int00626)
2. Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek 2017-2023, Hoofdrapport;
3. Het Bijlagenboek Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek;
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