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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De Kadernota Economie 2016 'De Economische Evolutie van Emmen' vast te stellen als uitgangspunt
voor het economisch beleid in de komende jaren.

Samenvatting
De economie en arbeidsmarkt in Emmen leden extra zwaar onder de crisis en de bezuinigingen. Emmen
heeft daarom extra inzet gepleegd. Met het regionale actieplan 'Vierkant voor Werk' (2014) het
Investeringsplan Werkgelegenheid (2015) en het regionale Sectorplan (2015) zijn vanuit de portefeuilles
Economie en van Arbeidsmarktbeleid extra gelden vrijgemaakt voor nog grotere inspanningen.
In 2015 stelde het college, in overleg met, en met hulp van het ministerie van Economische Zaken de
Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein in. De aanbevelingen van deze Commissie zijn in deze
kadernota Economie verwerkt. Deze betreffen een stap voor stap aanpak over een reeks van jaren om zo
structuurveranderingen in de economie te bereiken. Hoewel de focus van de Commissie ligt op kansrijke
delen van de industrie, op agribusiness en (agro-) logistiek, bevat de Kadernota Economie ook actielijnen
voor andere sectoren en onderwerpen.
De verschillende actielijnen worden door het College de komende jaren vertaald in acties, die per jaar
telkens in de programmabegroting en achteraf in de jaarrekening zichtbaar worden.

Bijlage(n):
1. - Kadernota Economie 2016 'De Economische Evolutie van Emmen'
2. - Evaluatie en Analyse Economie Emmen
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 13 september 2016 en de daarbij behorende stukken
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Aanleiding voor het voorstel

De Kadernota 2011-2015 behoeft actualisering. In 2014 werd het Actieplan 'Vierkant voor Werk'
vastgesteld, waarop de Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein in 2016 een nadere uitwerking
met specifieke aanbevelingen gaf. Deze aanbevelingen zijn (voor zover deze betrekking hebben op de
gemeente Emmen) in een nieuwe Kadernota Economie verwerkt.
Ook de Kadernota Internationale Betrekkingen 2011-2015 behoeft actualisering. Omdat daarbij (zoals
ook al in de nota zelf aangegeven) het accent zwaar op internationale economische betrekkingen ligt, is
ervoor gekozen om beleid op dit terrein in de nieuwe Kadernota op te nemen.
Van het Meerjarenbeleidskader Arbeidsmarkt- en Participatiebeleid 2012-2016 is in februari 2015 het
onderdeel Participatiebeleid al geactualiseerd door vaststelling van het Meerjarenbeleidskader
Participatiebeleid 'Werk en Wederkerigheid'. In de nieuwe Kadernota Economie is nu ook het
Arbeidsmarktbeleid op hoofdlijnen geactualiseerd.
2

Argumentatie/beoogd

effect

De economie en arbeidsmarkt in Emmen leden extra zwaar onder de crisis en de bezuinigingen, doordat
de bij ons relatief grote sectoren: zorg, industrie en bouwextra harde klappen kregen. Emmen heeft
daarom extra inzet gepleegd, bovenop de uitvoering van de acties die in de Kadernota Economie waren
voorzien. Met het regionale actieplan 'Vierkant voor Werk' (2014) het Investeringsplan Werkgelegenheid
(2015) en het regionale Sectorplan (2015) zijn vanuit de portefeuilles Economie en van
Arbeidsmarktbeleid extra gelden vrijgemaakt voor nog grotere inspanningen. Voor het plan Vierkant
voor Werk kregen wij brede politieke steun in provinciale Staten van Drenthe en Overijssel en in de
Tweede Kamer. Daarna zegden ook de ministers Kamp en Asscher hun steun toe. Steun die juist in de
komende jaren nog moet worden geconcretiseerd.
In 2015 stelden wij, in overleg met, en met hulp van het ministerie van Economische Zaken de
Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein in. Beide topmannen uit het bedrijfsleven is gevraagd om
aanbevelingen te doen voor het verder uitwerken van het plan Vierkant voor Werk in een strategische
aanpak met bijbehorende acties.
De aanbevelingen van deze Commissie zijn in deze kadernota Economie verwerkt.
Deze betreffen een stap voor stap aanpak over een reeks vanjaren om zo structuurveranderingen in de
economie te bereiken, of zoals de Commissie het noemt: in te grijpen in het DNAvan de regio.
Hoewel de focus van de Commissie ligt op kansrijke delen van de industrie, op agribusiness en (agro-)
logistiek, bevat de Kadernota Economie ook actielijnen voor andere sectoren en onderwerpen.
Dat is ook in overeenstemming met de wens zoals deze bijvoorbeeld uit de bedrijvenkringen naar voren
kwamen.
De verschillende actielijnen worden door het College de komende jaren vertaald in acties, die per jaar
telkens in de programmabegroting en achteraf in de jaarrekening zichtbaar worden.
De Kadernota heeft bewust geen einddatum meegekregen en wordt naar behoefte, eventueel op
onderdelen, geactualiseerd. Daar wordt dan de raad in gekend.
Onze ambitie is om, samen met onze partners in het bedrijfsleven, bij het onderwijs, bij andere
overheden en bij tal van relevante instellingen, door banengroei en door een optimale invulling van die
banen door onze inwoners, de werkloosheid zo snel mogelijk terug te brengen tot het landelijk
gemiddelde. Volgens de Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein zijn er daartoe voldoende
kansen in het bedrijfsleven aanwezig, die met krachtige hulp van overheden en onderwijs, zullen leiden
tot behoud en geleidelijke groei van de werkgelegenheid.
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Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Volgens planning is de Kadernota Economie 2011-2015 toe aan vervanging.
Dat geldt eveneens voor de Kadernota Internationale Betrekkingen 2011-2015.
Het Meerjaren Beleidskader Arbeidsmarkt- en Participatiebeleid 2012-2016 is vastgesteld in december
2011. Op 19 februari 2015 stelde de raad het Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid 'Werk en
Wederkerigheid 'vast. Daarmee werd dus wel het participatiebeleid geactualiseerd, maar nog niet het
arbeidsmarktbeleid. Dit is nu onderdeel van deze Kadernota Economie 2016.
In 2014 werd het Actieplan 'Vierkant voor Werk' vastgesteld.
4
Afstemming met externe partijen/communicatie
In de Kadernota Economie is het rapport van de Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein
verwerkt. Deze Commissie heeft vele gesprekken gevoerd met onderwijs, bedrijven, overheden en
instellingen zoals de NOM. Daarnaast is een concept van de Kadernota gezonden aan VNO/NCW/MKB,
VPB, OKE, CCE, IKS en De KoepeL De reacties die bij het schrijven van dit advies zijn binnengekomen
zijn verwerkt in (de bijlage bij) de Kadernota.

5
Financiële eonsequenties/voorgestelde
dekking
In de Kadernota 2017 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Kadernota
Economie. Dat betreft:
Werkbudget Commissie Vollebregt: budget van € 400.000,- per jaar.
Versterken infrastructuur Biobased Economy: extra budget van € 100.000,- per jaar.
Versterken Kennisinfrastructuur: een budget van € 100.000,- per jaar.
Programmamanagement Vierkant voor Werk een bijdrage van de vier betrokken gemeenten van
€ 40.000,per jaar voor de jaren 2016 tim 2019.
Versterking economische structuur d.m.v, accountmanagers jaarlijks € 276.000.
Inzet met NG4 in Brussel: € 60.000,-. per jaar.
Agenda Stad: € 100.000,- per jaar.
Noordelijke samenwerking / SNN: €100.000,- per jaar.
Voor de cofinanciering van een samen met de provincie Drenthe en het Ministerie van Economische
Zaken in te stellen bedrijven stimuleringsregeling zal een beroep worden gedaan op het SlOF. De
uiteindelijke omvang va het fonds is onderwerp van gesprekken met beide andere overheden. In eerste
aanleg is door rijk en provincie Drenthe elk € 4 mln. toegezegd, zodat inclusief de gemeentelijke bijdrage
al € 12 mln. beschikbaar komt.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen,

13 september 2016.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

B.R.Arends
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2016, B&Wnummer: 16/702;

besluit:
De Kadernota Economie 2016 'De Economische Evolutie van Emmen' vast te stellen als uitgangspunt
voor het economisch beleid in de komende jaren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2016.

de griffier,

de voorzitter,

~

G.J. Horstman

