Convenant ‘Coevorden onderneemt’
Partijen
De gemeente Coevorden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Stegen,
wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van
Coevorden, d.d. 02-02-2021 hierna verder te noemen "de gemeente";
Ondernemend Coevorden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
G. Westenbrink, voorzitter van Ondernemend Coevorden, hierna verder te noemen ‘OC’;
Economische Visie
Dit convenant is tot stand gekomen vanuit de gezamenlijke ambitie van de gemeente en
OC en is de opvolger van het eerste, in 2019 gesloten overeenkomst.
In de Economische Visie 2019-2023 is een perspectief voor de economie van Coevorden
beschreven. Dit toekomstbeeld is voor beide partijen leidend bij de uitvoering van
projecten. Ieder handelt daarbij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
Samenwerking essentieel

We hebben een gemeenschappelijk belang om samen te werken aan stimulering
van de lokale economie. De OC vertegenwoordigt haar specifieke achterban van
bedrijven en behartigt de collectieve belangen;


In de bestaande economische netwerkstructuur van de gemeente Coevorden zijn
er voldoende mogelijkheden aanwezig om samen te komen tot een beter
ondernemings- en vestigingsklimaat;



Vanuit de evaluatie van het eerste convenant (2019-2020) tussen OC en de
gemeente is gebleken dat een voortzetting van de intensieve samenwerking
tussen bedrijfsleven, gemeente (en onderwijs) noodzakelijk is, om een bijdrage te
leveren aan de verwezenlijking van de gezamenlijke ambitie;



De gemeente heeft in samenwerking met de OC en ondernemers een
“Economische Visie” opgesteld. De visie spreekt onder andere gericht over “samen
uitvoeren”;



Partijen hebben de wens om, met de totstandkoming van het convenant en de
bijbehorende agenda, een breed gedragen economisch platform te ontwikkelen
met participatie van alle economische partners, ondernemersverenigingen,
maatschappelijke organisaties en gemeente.

Projecten 2021 - 2022
In 2019 – 2020 hebben gemeente en OC de volgende projecten uitgevoerd:

Samenwerking onderwijs-overheid-ondernemers: Realisatie Fablab Coevorden;

Verbetering ondernemersdienstverlening: Klantreis ondernemersdienstverlening en
implementatie van de resultaten bij RO, ondernemerspeiling uitgevoerd

Ondersteunen van starters: eerste stappen en nieuwe oriëntatie op ‘ruimte voor
pioniers’

Revitalisering bedrijventerreinen: Onderzoek Seinpost over de bedrijventerreinen
opgeleverd

We geven samen uitvoering aan de ‘dynamische werkagenda’ zoals opgenomen in de
economische visie ‘Coevorden onderneemt’. Vanaf 2021 richten we ons daarbij op de
volgende projecten:
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Doel/inhoud
Gemeente, bedrijfsleven en onderwijs
trekken samen op om laaggeletterdheid
terug te dringen en te zorgen dat zoveel
mogelijk
jongeren
en
volwassenen
basisvaardigheden lezen en schrijven
beheersen. Eerste stap is ontwikkelen van
een werkgeversaanpak op maat in
samenwerking
met
de
kerngroep
laaggeletterdheid Coevorden (OC en
gemeente).
Stimuleren van ondernemerschap door:
* Ondernemersschool voor startende
ondernemers in samenwerking met de
gemeente
Hardenberg.
* Samenwerking met Growing Emmen:
Ondernemersspreekuur
en
‘starterslaunch’; (lidmaatschapsvouchers)
* Haalbaarheidsonderzoek naar een
ondernemersbroedplaats in de gemeente
Coevorden (OC)
Zorgen dat de dienstverlening van de
gemeente is toegesneden op de wensen
van ondernemers
Vitaal houden en aantrekkelijker maken
van de bedrijventerreinen
* laaghangend fruit: snel om te zetten
acties uit het Seinpost-rapport (2021)
* invulling Holwert Midden
* visie bedrijfsactiviteiten, hoe om te gaan
met gedoog situaties en handhaving
Planontwikkeling
In DTZ-verband ontwikkelen van een
actieprogramma Impactondernemen om
bedrijven die op duurzame of sociale wijze
een bijdrage leveren aan de maatschappij
in hun ontwikkeling te stimuleren.

Het Fablab is succesvol gerealiseerd in
2020; het vraagt aandacht van gemeente,
OC en onderwijs om het verder uit te
bouwen.
Jaarlijks terugkerend netwerkevent in
combinatie met de Open Bedrijvendagen
Bij de actualisering van het woonbeleid
(2021) gaan we bij het bedrijfsleven na of
en zo ja, welke knelpunten men ervaart bij
het werven van (nieuw) personeel in
samenhang met dit onderwerp.

Ingang en duur van de overeenkomst
Het convenant treedt direct na ondertekening door alle partijen in.
De projectenagenda die onderwerp is in dit convenant kent een dynamische aanpak. De
looptijd per project is hiermee afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoering en voortgang
van de projecten. De beoogde totale looptijd voor de uitvoering van de dynamische agenda
is de periode 2021-2023.
Overleg en evaluatie
De voortgang van de projecten komt aan de orde in het reguliere overleg tussen het
bestuur van OC en de wethouder.
Eind 2022 evalueren partijen gezamenlijk de gang van zaken en de resultaten en besluiten
over verlenging en inhoud van het convenant.
Elk van de partijen kan op elk moment verzoeken partijen voor overleg over de uitvoering
van dit convenant bijeen te roepen.
Wijzigingen
Wijzigingen in dit convenant kunnen door partijen op elk moment wederzijds worden
ingediend. Na instemming door alle partijen wordt de wijziging schriftelijk vastgelegd en in
dit convenant verwerkt.
Voor akkoord:

Gemeente Coevorden

Ondernemend Coevorden

