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Geachteleden van de raad,

In deze brief informeren wij u over het concept van de Economischevisie 'Coevorden onderneemt', zoals
u toegezegd is tijdens de commissievergaderingop 23 januari jl.
Het versterken van de sociaal-economischestructuur van onze regio in het algemeen en van het lokale
bedrijfsleven in het bijzonder is één van onze aandachtspunten. De doelstelling van het beleid is het
bijdragen aan versterking van het lokale bedrijfsleven én de regionale economischestructuur. De recente
economische groei biedt kansen, maar de sociaaleconomischestructuur van Zuidoost Drenthe blijft
kwetsbaar. Het is daarom van belang om ambitie te tonen, de juiste prioriteiten te stellen en als
overheid, ondernemersen onderwijs goed met elkaar samen te werken.
Met het opstellen van een economischevisie, en in een later stadium een werkagenda, wordt er nieuwe
focus aangebracht voor de toekomst. De centrale vraag is hierbij hoe de gemeente de lokale economie
het beste kan faciliteren en stimuleren. Door met ondernemers en collega's te spreken wordt inzichtelijk
gemaakt wat de belangrijkste speerpunten zijn en welke rol van de gemeente daarin wenselijk én
mogelijk is. Er wordt, samen met ondernemers, richting gegeven aan de toekomst waarop tussentijds
kan worden teruggeblikt en gestuurd.
Daarnaast is dit een geschikt moment om de ondernemersdienstverleningdoor de gemeente tegen het
licht te houden.
In het bestuursprogramma'Coevorden Verbindt' wordt gesproken over het aanbrengen van focus in en
het herijken van economisch beleid. We kiezen hierbij voor een gefaseerde aanpak, waarbij eerst een
visiedocument is opgesteld waarin we onze ambities helder maken. Vervolgens gaan we aan de slag met
een werkagenda, om de manier waarop we invulling geven aan de benoemdeambities uit te werken.
De visie is samen met de ondernemers in de gemeente Coevorden opgesteld. Extern hebben twee
gespreksrondes plaatsgevonden met ondernemers op de bedrijventerreinen, ondernemend Coevorden,
LTO en ondernemers uit de dorpen. Uit deze gesprekken zijn als belangrijkste speerpunten onderwijs en
arbeidsmarkt, vestigings- en woonklimaat, ruimte en infrastructuur en kwaliteit van ondernemerschap
naar voren gekomen. Daarnaast hebben de ondernemers aangegeven hoe zij aankijken tegen de
dienstverlening door de gemeente. Op deze manier is een gezamenlijk gedragen document tot stand
gekomen.
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Wij hebben op 5 februari ingestemd met de conceptvisie, die als basis zal dienen voor een brede
inspraakrondedie in het voorjaar van 2018 zal plaatsvinden. In het tweede kwartaal van 2018 zal, mede
op basis van de verkregen input, worden toegewerkt naar een werkagenda die aan de definitieve versie
van deze visie wordt toegevoegd. In de werkagenda zal op operationeel niveau worden bepaald hoe
invulling te geven aan de benoemdethema's en speerpunten en wat de rol van de gemeente en andere
partners hierin zal zijn.
Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om een thema-avond voor de raad te organiseren, zodat u
uitgebreid van gedachtenkunt wisselenen inbreng kunt leveren op de visie en de werkagenda.
Uw raad stelt uiteindelijk het economischbeleid, bestaandeuit de visie en de werkagenda,vast.
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