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Vaststellen nieuwe economische koers
Hardenberg
Om tot een nieuwe economische koers te komen, is eerst de economische situatie van de gemeente
Hardenberg uitgebreid in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat Hardenberg in de afgelopen jaren één van de
snelst groeiende gemeenten in Overijssel was. Het college van B&W wil zich in de komende jaren
blijven richten op een groei van het aantal arbeidsplaatsen in Hardenberg. Een groei die past bij de
streekfunctie. En bij de positie van Hardenberg als tweede gemeente in de Regio Zwolle.
Met de visie voor de economie van Hardenberg in
gedachten en de stand van zaken van de Hardenbergse economie, ziet het college van B&W vier grote
opgaven voor Hardenberg.

En zich er maximaal kunnen ontwikkelen. Dat
vraagt ook iets van de bereikbaarheid en van het
woon- en leefklimaat met voorzieningen voor
cultuur en gezondheidszorg.

1.	Hardenberg heeft te maken met vergrijzing en een
beroepsbevolking die kleiner wordt. Dat betekent
dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet en dat
Hardenberg meer talent van buiten moet aantrekken.
2.	Een baan en wellicht zelfs een carrière voor het
leven komt steeds minder voor. Daarvoor gaan
technologische ontwikkelingen te snel en zijn ze te
ingrijpend. Daarom moet de beroepsbevolking van
Hardenberg wendbaarder en weerbaarder worden.
Dat betekent investeren in om- en bijscholing en
een leven lang ontwikkelen. En zorgen voor een
arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen.
3.	Het vergroten van wendbaarheid en weerbaarheid geldt ook voor de ondernemers. Om bij de
winnaars van de toekomst te blijven horen moeten
zij kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, de economie, technologie en biowetenschappen. Voor een krachtige economie is een
diversiteit aan bedrijven nodig. Bedrijven die
elkaar versterken en uitdagen tot vernieuwing.
En het is zaak dat meer mensen een eigen bedrijf
starten en dat starters doorgroeien naar volwaardige MKB-ondernemingen. Zo blijft de Hardenbergse economie zich vernieuwen en (inter)nationaal relevant.
4.	Tenslotte moet er blijvende aandacht zijn voor de
aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat zodat
meer talent en ondernemers in Hardenberg blijven,
terugkomen of zich in Hardenberg vestigen.

Economische actieagenda
Om met deze opgaven aan de slag te gaan, is de
economische koers uitgewerkt in een economische
actieagenda. De agenda volgt drie lijnen.
De eerste lijn gaat over het versterken van de economische basis. Activiteiten die hier bij horen zijn
regionale samenwerking (Regio Zwolle, Dutch Tech
Zone, Twente, Duitsland en Vechtdal) en een basisinfrastructuur voor ondernemers (Ondernemershuis,
Startershuis en specifieke projecten). Er staan ook
activiteiten in die bijdragen aan het vestigingsklimaat.
Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de centra
of de beschikbaarheid van kwalitatief en kwantitatief
voldoende bedrijventerreinen.
De tweede lijn van de actieagenda gaat over thema’s
die van wezenlijk belang zijn voor de Hardenbergse
economie op lange termijn. Zoals het maken van een
‘human capital agenda’ voor ontwikkeling en scholing
van de beroepsbevolking, een strategie voor een
circulaire economie voor ondernemers en een digitaliseringsstrategie voor het MKB.
Langs de derde lijn wordt gericht gewerkt aan het
uitbouwen van de kracht van Hardenberg. Aan wat
Hardenberg écht onderscheidt en waar kansen liggen
voor ontwikkeling. Hiervoor wil het college voor de
sectoren agribusiness, (hightech) maakindustrie en
vrijetijd samenwerkingsarrangementen (hub’s) tot
stand brengen tussen ondernemers, onderwijs-/
kennisinstellingen, overheden en regionale samenwerkingsverbanden.

Raadsvergadering
Op 1 december vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering
begint om 19.00 uur en is digitaal te volgen via de website.
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Oriënterende ronde
Op 1 december vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering
is aansluitend aan de raadsvergadering en is digitaal te volgen via de

Raad neemt besluit over visie jongerenwerk
2020 - 2023

website

De gemeenteraad van Hardenberg bespreekt dinsdag 1 december de visie ‘Jongerenwerk 2020-2023’.

2 Vaststelling agenda

Op 5 november 2019 heeft de
gemeenteraad een motie aangenomen over het jongerenwerk.
Ingaande 2020 is jaarlijks een
bedrag van € 75.000 beschikbaar
gesteld om de formatie van het
jongerenwerk op peil te krijgen.
De extra formatie is in 2020 door
de Stuw ingezet op straat (straathoekwerk). Vanuit de overweging

1 Opening en mededelingen

dat er sprake moet zijn van goed
opdrachtgeverschap heeft de raad
gevraagd om, samen met welzijnspartner(s) een visie te ontwikkelen
op jongerenwerk.

zicht houdt op jongeren die risicogedrag ontwikkelen, en hen waar
mogelijk ondersteunt om keuzes
te maken die positief zijn voor
hun ontwikkeling en toekomst.

3 Spreekrecht

De visie geeft de richting aan voor
het jongerenwerk in de komende
jaren. De belangrijkste focus
hierbij is dat het jongerenwerk

De vergadering begint om 19.00
uur en is live te volgen via de
website van de gemeente
Hardenberg.

6 Aanpassing verordening loonkostensubsidie

MENINGSVORMEND
4 Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019
5 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

7	Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg,
Geert Migchelsweg 25A en 25B Slagharen’’ (het toevoegen van twee
woningen in het kader van de buurtschappennota)
8 Rondvraag

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg

9 Sluiting

Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

www.gemeenteraadhardenberg.nl

