Platformoverleg ondernemers en gemeente Het Hogeland

ONDERNEMERSAGENDA
2019 - 2023
De gezamenlijke ondernemersverenigingen van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum hebben de
handen ineen geslagen in hun toekomstige overleg met de nieuwe gemeente Het Hogeland.
Onderstaande agenda geeft aan waar de gezamenlijke verenigingen de komende tijd extra aandacht voor vragen van de politiek.
Duidelijk is afgesproken dat het Platform geen beslissingsbevoegdheden heeft voor de diverse ondernemersverenigingen. Het is
een overlegorgaan, waar gemeente en afgevaardigden van de verschillende ondernemersverenigingen elkaar ontmoeten om te
brainstormen over beleid, voor zover het overkoepelend is. De inbreng voor de agenda komt dan ook van twee kanten: Van de
ondernemers en van de gemeente.
Algemeen: Onze gemeente ligt in het bevingsgebied. Dat heeft nogal wat te betekenen voor de leefbaarheid. Het perspectief op
leefbaarheid voor de bewoners en de ondernemers moet minstens hetzelfde niveau kunnen bereiken als soortgelijke situaties
buiten het bevingsgebied. Een extra inspanning is dus noodzakelijk en we pleiten dan ook voor extra ‘boven’-provinciale
investeringen in ons gebied. De ondernemers verwachten zonder meer dat de gemeente hierin een zeer actieve, attente rol speelt.

Bereikbaarheid & Infrastructuur
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Een goede infrastructuur bevordert de ontwikkeling van het bedrijfsleven en draagt bij aan de leefbaarheid
van de gemeente. Naast een goede interne ontsluiting van de dorpskernen is het ook belangrijk dat we goed
aangesloten blijven op het landelijke wegennet.
Wensen bedrijfsleven:
Investeer in een goede, frequente busverbinding tussen de dorpen
Onderhoud plattelandswegen
Heb invloed op het onderhoud van de vaarwegen in het gebied
Bevorder de veiligheid op met name de N361 en de N46
Optimaliseer de bewegwijzering voor de dorpskernen voor een betere doorstroming
Zorg voor voldoende parkeergelegenheden in de dorpskernen
Bevorder het elektrisch rijden als onderdeel van een groene gemeente
Realiseer verschillende laadpalen voor elektrische auto’s
Realiseer snel internet in de gehele gemeente (ook zeker in de buitengebieden)

Leefbaarheid
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Het platform wil benadrukken dat leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving extra aandacht verdient
vanwege het feit dat we in een bevingsgebied wonen.
Wensen bedrijfsleven:
Zet zwaar in op de hoogte van de vergoedingen voor aardbevingsschade
Zet zwaar in op een vlotte afhandeling van aardbevingsschade
Houd zoveel mogelijk de dorpskerken intact, ook van de kleine dorpen.
Maak beleid om leegstand tegen te gaan
Faciliteer en stimuleer levensloopbestendige woningen
Zet in op verduurzaming van bestaande woningen
Facilitair en stimuleer initiatieven die zorg aan huis mogelijk maken, door vooral in eigen regio aan te
besteden
Wees vlot en meewerkend aan het verlenen van vergunningen
Maak het ondernemersklimaat voor de Retail gemakkelijk
Oog hebben voor jongerenhuisvesting, zodat we die binnen onze regio houden
Maak het ondernemersklimaat voor nieuwe, jonge ondernemingen gemakkelijk in de dorpskernen
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Onderwijs en Arbeidsmarkt
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Hier pleiten wij voor een andere vorm van benadering van de arbeidsmarkt. Vaak wordt deze problematiek
benaderd vanaf onderen. De mensen die niet of moeilijk aan een baan komen krijgen de meeste en duurste
aandacht. De arbeidsmarkt moet niet aanbodgericht benaderd worden maar vraaggericht. Dit houdt in dat
gekeken wordt naar de vraag die er is vanuit het bedrijfsleven: aan welke mensen is een tekort? Zet daar
beleid op in. Het aantrekken van goed opgeleid personeel op verschillende niveaus is een uitdaging voor
ondernemers. De afstand tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs is groot. Het is belangrijk om dit gat te
dichten. Niet alleen trekken veel theoretisch-opgeleiden naar de steden toe, ook praktisch-opgeleiden zijn
lastig te vinden. Het is belangrijk hierop te anticiperen.
Wensen bedrijfsleven:
Faciliteer en stimuleer de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs (onderbouwbovenbouw/welzijn/techniek). Betrek lokale partijen hierbij door een platform op te richten
Trek technisch hoogwaardige bedrijven aan om zo de aantrekkelijkheid als woon-werkregio te vergroten
Stimuleer en investeer in lokaal onderwijs

Organiserend vermogen
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Het platform zal een belangrijk deel van de ondernemers vertegenwoordigen en er zal sprake zijn van een
goede constructieve samenwerking met de gemeente. Het platform pleit voor verdere uitbreiding van deze
samenwerking. Naast haar actieve rol bij de totstandkoming van (nieuw) beleid heeft ze ook de wens om
(pro) actief mee te doen in de uitvoering.
Wensen bedrijfsleven:
Betrek bewoners en bedrijfsleven vroegtijdig bij het opstellen van nieuw beleid
Toets nieuwe plannen en initiatieven bij het lokale MKB
Durf grensoverschrijdend te denken. Zoek de samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten,
provincies en kennisinstellingen en behoud wel de eigen identiteit
Handhaaf en waarborg het aanbestedings- en inkoopbeleid, waarbij er in de eerste instantie altijd gezocht
wordt naar maximale kansen voor de lokale partners

Toerisme en Recreatie
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De recreatieve sector groeit snel in Nederland. Het Hogeland is bij uitstek geschikt voor recreatie en toerisme.
Een prachtig gebied, de toegangspoort voor het hele Waddengebied. Voor het bedrijfsleven van imminent
belang daar wij ervan overtuigd zijn goud in handen te hebben.
Wensen bedrijfsleven:
Creëer één of meerdere centrale informatiepunten
Creëer één website met alle toeristische info (Hoogeland nieuws heeft het concept in handen)
Zet in op een goede samenwerking tussen de verschillende partijen
Stel een gezamenlijk marketingconcept op met de betrokken stakeholders
Zet in op kwalitatief goede openbare voorzieningen
Zorg voor openblijvende vaarwegen

Veiligste gemeente van Nederland
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De aardbevingssticker die op ons prachtige gebied rust, zou moeten verdwijnen. Door aandacht voor de
mooie kanten van onze gemeente kan deze sticker verdwijnen.
Wensen bedrijfsleven:
Gezonde scholen: CO2 gestuurd klimaat
Gezonde woningen: duurzaam en aardbevingsbestendig gebouwd
Gezonde bedrijven: inzetten op luchtkwaliteit
Gezonde burgers: fysiek, emotioneel, inzetten op welzijn
Gezonde ontspanning: actieve toeristische sector, wellness-mogelijkheden stimuleren

