Ondernemersplatform Oude IJsselstreek

Datum
Betreft
Aanwezig
Afwezig m.b.v.k.
Locatie
Tijd
Opgesteld door

: 28.04.16
: Verslag vergadering 30.03.16
: Bob Schoemaker(BS), Herman Tomesen (HT), Sjoerd Robben (SR)
Bob Wentink (BW), Tommy Baten (TB), wethouder Jos Sluiter (JS)
Karl Hetzel (KH) en Bart Bresser(BB) schuiven later aan.
: John Bakker (JB)
: IJzersterk Ondernemen Gendringen
: 20.00 – 22.30 uur
: Els Bakker(EB)

1.

Opening
Voorzitter Sjoerd Robben heet iedereen welkom.

Actie:

2.

Introductie
IJzersterk Ondernemen: Jeroen en René Wopereis en Rob Kriek stellen
zich voor als bestuurders van stichting IJzersterk Ondernemen. Men richt
zich op starters, studenten, maar biedt ook plaats aan doorgegroeide
ondernemers. Doelstelling is het stimuleren van ondernemerschap in de
regio, met name in de Achterhoek.
Wethouder Jos Sluiter stelt zich voor. Sinds enige maanden wethouder
Gemeente Oude IJsselstreek en heeft nu ook “economie” in zijn portefeuille,
reden waarom hij nu aan dit overleg deelneemt i.p.v. burgemeester De
Vreeze.
Hans Bakker, regiomanager MKB Nederland afdeling Gelderland en
Overijssel.
MKB is een vereniging met branche-leden en individuele leden en ondersteunt andere verenigingen in lobby-achtige zaken. MKB werkt in toenemende mate samen met VNO-NCW.
MKB houdt zich bezig met ondersteuning ondernemersklimaat als zo min
mogelijk lokale lasten en zo min mogelijk regels zoals aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs, omgeving (kernen, binnensteden), ondernemersfondsen en een “vriendelijk” aanbestedingsbeleid (aanbesteden via
Tendernet; vanaf 01.07.16 digitaal aanbesteden!)
Voorbeeld ondernemersfonds is pilot Varsseveld: belangrijk is dat vooraf
beschreven wordt wat nu al gedaan wordt door de gemeente geeft Hans
Bakker aan zodat duidelijk is waarvoor betaald moet worden bij bijv. een
evenement.
Desgevraagd geeft Hans Bakker aan dat een belastingfonds op verzoek
van ondernemers zo dient te zijn dat de ondernemers invloed hebben op
de besteding van het geld. Van en voor ondernemers! Draagvlak is zeer
belangrijk.
T.a.v. aanbesteding/inkoop geeft de gemeente Oude IJsselstreek
ca. 1000 euro per inwoner per jaar uit; dit is vóórdat de zorgtaken er bij
kwamen. Dus totaal ca. 40 miljoen euro hetgeen de helft van de totale
begroting is. De gemeente is derhalve en belangrijke economische factor!
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Bij onderhandse aanbestedingen is beleid dat de voorkeur uitgaat naar
lokale
partijen zegt Tommy Baten.

Actie:

Omdat niet exact bekend is welke bedrijven er binnen de gemeente actief
Zijn en op welk gebied, komt er binnenkort een speeddate-bijeenkomst
met hoofd inkoop gemeente, IBOIJ, VIV en OPFOIJ. Met elkaar gesprek
voeren over mogelijkheden.
Volgens Hans Bakker kijkt het MKB als volgt aan tegen afspraken detailhandelsontwikkelingen:
- elke gemeente ziet het als zijn eigen ding
- voor zover mogelijk investeren in binnensteden
- provincie en gemeenten hebben veel geïnvesteerd in de revitalisering
Van bedrijventerreinen; de binnenstad is ook niet anders als een
bedrijventerrein
- niet alles kan overal; wat kan wel wat kan niet; goede afspraken maken
- vooral letten op versterking van je eigen ondernemers en hen zo veel
Mogelijk faciliteren
- probeer te centreren op bepaalde plek; is lastig maar ga wel de uitdaging
aan.
Het MKB hanteert de 6 C’s t.a.v. centreren: concreet, compleet, compact,
Compleet, creatief, communicatie.
Hoe ver moet je als gemeente sturing geven? Overlaten aan marktwerking?
Creatieve ontwikkelingen? De meningen zijn hier over verdeeld!
Volgens heer Bakker is en compact centrum beter dan alles overal verdeeld.
3.

Vaststellen agenda
Aanvullingen
- uitnodiging KIK-dagen (punt 6)
- omleidingen (punt 8)

4.

Verslag vergadering 29.09.15
Verslag wordt goedgekeurd.
N.a.v. punt 7 KWO(W)
- oktober/november 2015 heeft schouw in kernen plaats gevonden.
Knelpunten zijn geregistreerd. Is via digitaal meldsysteem doorgegeven
aan CCV; wordt uitgewerkt en verslag van gedaan. Tommy Baten
verwacht dit binnen 2 weken binnen te hebben, waarna ondernemers
geïnformeerd worden.
- In Ulft waren veel punten en in Terborg vielen donkere etalages op.
- Speerpunten worden verwerkt in actielijst; tot oktober dient alles
aangepakt te worden, waarna opnieuw schouw en daarna certificering
(waarschijnlijk begin 2017)
- Tommy Baten geeft aan dat voor Gendringen, Silvolde, Terborg, Ulft
en Varsseveld het CCV opdracht is verstrekt tot start certificering

5.

TB

Mededelingen
Tommy Baten geeft aan dat hij uitgenodigd was voor een bijeenkomst
In Terborg. Terborg is op zoek naar een eigen identiteit en wil zich daarmee
onderscheiden. De leden is gevraagd hierover actief mee te denken, waardoor je je nog beter kunt manifesteren. Herman Tomesen geeft aan dat
t.a.v. van leegstand gesproken is met verhuurders.
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Het aantrekken van nieuwe ondernemers wordt gestimuleerd door een
aantal coaches die hen kan begeleiden t.a.v. bijv. financiën, marketing,
dienstverlening e.d. alles op een laagdrempelige manier.
Het project Ik Start Smart (van de 48 nog 42 actief vrnl. ZZPers) is
helaas in 2015 gestopt. Wel wordt vanuit de KvK in samenwerking met
de gemeente een nieuw project gestart voor ondernemers die al langer
dan 3 jaar ondernemer zijn: Ik Groei Smart.
Karl Hetzel doet zijn – reeds schriftelijk aan de voorzitters gezonden uitnodiging gestand voor de voorjaarsborrel op 19 april in De Olde Mölle
in Varsseveld waar Tom Kikkert een presentatie geeft over identiteitsmarketing. De uitnodiging is alléén voor de bestuursleden van de OPFOIJ.
Ook Bob Wentink is hiervoor uitgenodigd.
6.

Regionaal Afsprakenkader Detailhandel
Stand van zaken t.a.v. vaststelling.
- Zie ook eerder doorgestuurde stukken n.a.v. vergadering 29.09.15.
- Betreft 3 kernen met zogenaamde bovenlokale aantrekkingskracht, t.w.
Terborg, Ulft en Varsseveld. Het is niet zo dat in andere kernen detailhandelsactiviteiten worden uitgesloten.
- Voor grote kernen garandeert de gemeente dat de basisbehoefte-winkels
aanwezig blijven.
- Wethouders regio zijn aangesloten bij portefeuille “duurzame economie”
Zij overleggen 1x per maand
- Initiatieven als outlet worden regionaal afgestemd; OPFOIJ geeft aan
absoluut tegenstander te zijn van outletplannen Zevenaar.
- T.a.v. afsprakenkader moeten Oude IJsselstreek en Oost Gelre nog
besluit nemen.
- Oude IJsselstreek wil eerst weten wat de ondernemers van deze regels
vinden en wat dat voor de ondernemers betekent. Niet klakkeloos regionaal
vaststellen. Wat willen/vinden ondernemers.
- Het is niet gezegd dat in aanloopstraten geen activiteiten meer mogen
plaatsvinden, maar
- specifieke detailhandel in compacte kern
- er kan wel altijd gesproken worden over andere activiteiten
- hoe e.e.a. gebeurt, in overleg.
- Er zijn werkafspraken gemaakt in een samenvattend overzicht;
uittreksel hiervan wordt door Tommy Baten gestuurd.
Voor vragen hieromtrent kan men altijd bij Tommy Baten terecht.

TB

- Route:
- afsprakenkader laten vaststellen door College
- gemeente met OPFOIJ hierover in gesprek
- communiceren met Raad (d.m.v. inspreken raadsrotonde)
- terugkoppeling punten; daarna naar Raad
- dan wel/niet instemming van Raad
- Voorlopige planning:
- begin september overleg met Tommy Baten
- eind september naar College
- oktober/november raadsrotonde inspreken
- november Raad
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- Belangrijk:
- neem kennis van en overleg met elkaar en praat met Tommy Baten hier
over; ga met elkaar als ondernemersverenigingen hierover in gesprek
- er moet draagvlak zijn
- goede gelegenheid invloed uit te oefenen en OPFOIJ-visie neer te leggen.
- regionale uitgangspunten maar gemeenten kunnen afwijken
- als men iets wil, bellen zegt Tommy Baten; niet wachten!
Jos Sluiter adviseert gebruik te maken van het MKB, met name t.a.v. visie
lange termijn.
Bob Wentink biedt namens gemeente aan de kosten te betalen voor
deelname aan de KIKdagen (vitale kernen; Achterhoek staat hier centraal)
25 en 26 mei a.s. waar deze problematiek ook behandeld wordt.
Dit aanbod geldt voor 5 personen 2 dagen (1 per ondernemersvereniging,
maar kan ook onderling verdeeld worden over de dagen).
Aanmelden voor 11 april. Aanbod wordt in dank aanvaard.
Els Bakker coördineert.

BA

Stand van zaken Ondernemersfonds Varsseveld
- staat volledig in de steigers zegt Karl Hetzel
- i.v.m. omstandigheden zijn Adrie Bout en Henk Tuut aanspreekpunt,
Ook voor gemeente
- Tommy Baten geeft aan dat betreffende stukken Oude IJsselstreek
gebaseerd zijn op stukken IG&D Doetinchem
- communicatie in dit traject had beter gekund
- Karl Hetzel geeft aan dat vóór 01 juli 2016 e.e.a. gereed dient te zijn
7.

Evaluatie politiek en huidige stand van zaken, incl. continuïteit voor
de toekomst
Na bijeenkomst Varsseveld (Borchuus 04.11.15) en de daarop volgende
raadsrotonde, (DRU 12.11.15) hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met politiek(fracties DRU 03.12.15) en B&W (Roode Leeuw
11.01.16). Er lopen 2 trajecten, nl. met de politiek en het gemeentebestuur.
De VIV en IBOIJ zijn inmiddels uit deze overlegstructuren gestapt omdat zij
vinden een andere problematiek te kennen dan OPFOIJ en Belangenverenigingen. Op 13 april is het volgend overleg met de politiek (fracties)
en 19 mei agenda-overleg met burgemeester De Vreeze en Bob Wentink.
Daarnaast is er het regulier overleg van de OPFOIJ (nu 2x per jaar) en de
overleggen met de afzonderlijke belangenverenigingen. Belangrijk is de
vinger aan de pols te houden!

8.

Rondvraag
Bob Schoemaker (Ulft):
- vraagt aandacht voor snellere en betere informatie over werkzaamheden
en huidige omleidingen en voor die nog moeten gaan komen, m.n.
Bongersstraat is/was een probleem.
Voor de nieuw aan te leggen rotonde bij de Bonte Brug is het noodzaak
goede en logische omleidingsroutes (i.o.m. provincie) aan te geven. Hier
eventueel parallelweg Oversluis bij betrekken.
Bart Bresser (Gendringen):
- vraagt aandacht voor omleiding Anholt-Gendringen. Nu borden met een
omleidingsroute van ca. 12 km! Tommy Baten neem contact op met
gemeente Anholt
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Els Bakker (Silvolde):
- desgevraagd is speetdate met Inkoop/aanbestedingen Gemeente ook
voor de OPFOIJ; bedoeling is zo breed mogelijke opzet aldus Bob Wentink.
Karl Hetzel (Varsseveld):
- vraagt aandacht voor onderhoud centrum, snoeiwerk bomen kerk,
krom gereden lantaarnpalen, bebording (Melinda Meijer) e.d. Tommy Baten
meldt e.e.a. intern.
TB
- verlenen vergunningen; 25.06 wielerronde; onvolledige beschrijving;
centrum moet wel bereikbaar blijven; onduidelijke communicatie
- blauwe zone: (als zodanig aangegeven met blauwe klinkers pand v/h Boland)
Is géén blauwe zone (hiervoor moet besluit worden genomen en bebording
voor aanwijzing worden geplaatst volgens Tommy Baten). Verkeersadviseur
Jeroen Stiebe moet hier uitspraak over doen.
TB
9.

Sluiting / volgende vergadering
Voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering.
Volgende vergadering 27 september 2016. Gastheer Varsseveld.
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