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Bijlage1 Bedrijfssectoren

Hof van Twente is een middelgrote gemeente met circa 35.000 inwoners!. Hof van Twente maakt

samen met 13 andere gemeenten onderdeel uit van de regio Twente. De regio Twente heeft

626.861 inwoners, waarvan de beroepsbevolking uit 284.130 personen bestaat. Het totaalaantal

werkplaatsen in de regio Twente bedraagt 291.560.

De economie van de gemeente Hof van Twente heeft vooral een lokaal verzorgende functie. De

grootste sectoren wat betreft het aantal vestigingen en werkgelegenheid zijn de sectoren:

£ Groot- en detailnandel, reparatie van auto's.

« Landbouw, bosbouw en visserij.

Daaropvolgende belangrijke sectoren zijn:

<  Bouwnijverheid.

e Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening.

Tabel 1. Aantal bedrijven per sector Hof van Twente november 2014, bron: Kennispunt Twente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AANTAL BEDRIJVEN PER SECTOR Aantal bedrijven

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 2

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 384

Bouwnijverheid 273

Cultuur, sport en recreatie 106

Financiële instellingen 18

Gezondheids- en welzijnszorg 137

Groot- en detailhandel, reparatie van auto's 642

Industrie 140

Informatie en communicatie 82

Landbouw, bosbouw en visserij 625

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 132

Onderwijs 73

Overige dienstverlening 143

Verhuur van en handel in onroerend goed 21

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 107

Vervoer en opslag 29

Winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering 6

Totaal 2920   
In 2009 bevonden zich in Hof van Twente 2.804 bedrijfsvestigingen met in totaal 14.990

arbeidsplaatsen. In 2014 bevonden zich in Hof van Twente 2.973 bedrijfsvestigingen met in totaal

14.594 arbeidsplaatsen. Het aantal bedrijfsvestigingen in Hof van Twente is sinds 2009 gegroeid

met 169 vestigingen. Echter de totale werkgelegenheid is gedaald met 396 werkzame personen

(zijnde zowel parttime als fulltime). Aldus is het aantal banen in 5 jaar afgenomen, terwijl het aantal

bedrijfsvestigingen in 5 jaar is toegenomen. Wat opvalt is dat de sector landbouw de grootse

afname kent van het aantal bedrijfsvestigingen en de grootse afname kent van het aantal

werkzame personen. De sector bouwnijverheid kent in het aantal bedrijfsvestigingen een lichte

! Gemeente Hof van Twente, Oplegnotitie woonvisie 2009-2013



afname, maar juist een sterke afname van het aantal werkzame personen in deze sector.

Figuur 1. Totaal aantal werkzame personen per sector Hof van Twente december 2014, bron: Kennispunt Twente.
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De bedrijvigheid is officieel opgedeeld in 18 sectoren. Van deze 18 sectoren laat de helft van de

sectoren (9 sectoren) een (lichte) toename zien van het aantal bedrijfsvestigingen. Vooral het

aantal bedrijfsvestigingen in de sectoren Advisering, onderzoek en overig specialistische zakelijke

dienstverlening en in de sector Groot- en detailhandel, reparatie van auto's zijn tussen 2009 en

2014 toegenomen. De grootste daler van het aantal bedrijfsvestigingen is de sector Landbouw,

bosbouw en visserij.

Van dezelfde 18 sectoren laten 11 sectoren een toename zien van het aantal werkzame personen.

In de sectoren Gezondheids- en welzijnszorg en de sector Groot- en detailhandel/ reparatie van

auto's is een sterke toename zichtbaar van het aantal werkzame personen. Uit de data van het

onderzoeksbureau Kennispunt Twente blijkt verder dat met name in de jaren 2013 en 2014 een

stijging van het aantal werkzame personen per sector is waar te nemen. Het aantal

bedrijfsvestigingen voor de Hof van Twente blijft in deze periode veelal gelijk. Aldus nemen de

bedrijven in de Hof van Twente weer meer personeel aan vanaf 2014.

Hieronder staat de top 20 van bedrijven in de Hof van Twente met het hoogst aantal werkzame

personen onderverdeeld in fulltime en parttime.



Tabel 2. Top 20 bedrijven Hof van Twente tav hoogst aantal werkzame personen dec 2014,bron: Kennispunt Twente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOP 20 VAN SECTOREN (MET BEDRIJFSNAMEN)

naam Plaats werkplaatsen | fulltime | parttime

'Woonzorgcentrum St. Elisabeth Delden 678 521 157

Plukon Goor B.V. Goor 363 381 2

Gemeente Hof van Twente Goor 253 120 133

BTK zorg Delden 236 56 180

Elementis Specialties Netherlands B.V. Delden 214 214 0

<s:gier:lcéleagag4reland ‘Woonzorgcentrum de Goor 201 13 e

Jumbo Leussink Goor 185 45 140

Aqua + Sprinklersystemen B.V. Goor 183 183 0

Aann.- & Staalconstr.bedr. aan de Stegge B.V. | Goor 166 166 0

Eternit BV Goor 144 144 0

Hebo Kozynen BV Hengevel 130 130 0

Holterman Markelo 114 114 0

TNT Post BV Goor 108 19 89

AGC Eijkelkamp B.V. Goor 97 91 6

Dieka van de Kruusweg Markelo 94 6 88

Nijland B.V. Goor 94 92 2

Supermarkt Bekman Delden hodn A.H. Delden 93 40 53

Fortarmers Delden 89 84 5

Bert Brandenbarg C1000 BV Goor 81 15 66    
 

 



Bijlage2 Bedrijvendynamiek

Voor de bedrijvendynamiek is gekeken naar data met betrekking tot aantal startende bedrijven

in de periode 2010- 2014 inclusief het aantal werkzame personen over de periode 2010- 2014,

het aantal beëindigde bedrijven in de periode 2010- 2013 (NB er is nog geen data beschikbaar

van 2014) en het aantal startende zzp'ers? over de periode 2010-2014.

In onderstaande tabellen staan de startende bedrijven in de Hof van Twente weergeven per sector

in de periode 2010 en 2014. In de periode 2010 valt op dat de sector Groot- en detailhandel,

reparatie auto's het grootse aantal startende bedrijven kent, namelijk 55. Daaropvolgend is de

sector Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening met 35 startende

bedrijven. Het aantal werkzame personen bij deze startende bedrijven laat een eenduidige

ontwikkeling zien, namelijk de grootste toename in het personeel is ook op de eerste plaats te zien

bij de sector Groot- en detailhandel, reparatie auto's (92) en daaropvolgend het aantal werkzame

personen (39) bij de sector Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke

dienstverlening.

Voor de periode 2014 valt op dat dezelfde sectoren als in 2010 het grootse aantal startende

bedrijven kent, namelijk de sector Groot- en detailhandel, reparatie (62) en daaropvolgend

wederom de sector Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

met 50 startende bedrijven. Daarentegen laat het aantal werkzame personen geen eenduidige

ontwikkeling zien als in 2010. Immers de sector Verhuur van roerende goederen en overige

zakelijke dienstverlening heeft de meeste werkzame personen (211) bij de startende bedrijven.

Dit grote aantal is 0.a. te verklaren door de doorstart van het bedrijf OAD in 2014. Een tweede

plek wordt ingenomen door de sector Groot- en detailhandel, reparatie auto's met 161

werkzame personen bij de startende bedrijven in 2014 .

Tabel 3. Aantal startende bedrijven incl. werkzame personen 2010, bron: Kennispunt Twente

 

 

Starters in 2010 totaal fullime wp totaalpartimewp totaal wp Aantal bedrijven

Landbouw, bosbouw en visserij x 6 E 9

Industrie 5 0 5 5

Winningendistributie van water, afval- en afvalwaterbeheeren sanering 1 0 1 1

Bouwnijverheid 3 0 3 B

Groot- en detailhandel, reparatievan auto's o 3 q j

Vervoer en opslag 4 0 4 2

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 2 u a w

Informatie en communicatie 2 0 2 9

Verhuurvan en handel in onroerend goed 1 0 1

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 3 0 3 E

Verhuurvan roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 7 0 7 6

Onderwijs 0 1

Gezondheids- en welzijnszorg 18 4 2 u

Cultuur, sport en recreatie 4 0 4 4

Overige dienstverlening 14 2 16 14

259 6 365 176

2zZP'er: zelfstandige zonder personeel
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Tabel 4. Aantal startende bedrijven incl. werkzame personen 2014, bron: Kennispunt Twente.

 

 

 

 

 

 

starters In2014 totaal fulltime w totaal partime wp totaal wp Aantalbedrijven

Landbouw, bosbouw en visserij 30 ° E3 18

Industrie 13 0 13 3

Winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering 3 ° 3 d

Bouwnijverheid 23 0 23 2

Groot- en detailhandel, reparatie van auto's 12 1 6 «

Vervoer en opslag 1 0 1 1

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking EN 1 37 6

Informatie en communicatie 18 1 1 16

Verhuur van en handel n onroerend goed 2 ° 2 1

‚Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening s u 97 E3

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 201 0 m 8

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 3 ° 3 1

Onderwijs 6 0 6 5

Gezondheids- en welzijnszorg a EE «Q 2

Cultuur, port en recreatie 14 o 14 9

Overige dienstverlening 18 2 20 u
E 2 75 1

Figuur2. Aantal startende bedrijven per sector Hof van Twente, bron: Kennispunt Twente.
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Figuur3. Totaal aantal werkzame personen per sector Hof van Twente, bron: Kennispunt Twente.
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Aantal beëindigde bedrijven in de periode 2010- 2013

In onderstaande tabellen staan de beëindigde bedrijven in de Hof van Twente weergeven per

sector in de periode 2010 en 2013. In de periode 2010 valt op dat de sector Groot- en detailhandel,

reparatie van auto's het grootse aantal beëindigde bedrijven kent, namelijk 43. Daaropvolgend is

de sector Landbouw, bosbouw en visserij met 33 beëindigde bedrijven. De daarbij behorende

afname in het aantal werkzame personen volgt deze tendens nagenoeg. Immers de afname in het

aantal werkzame personen bij bedrijfsbeëindiging in de sector Landbouw, bosbouw en visserij laat

een afname van 52 werkzame personen zien. De sector Groot- en detailhandel, reparatie van

auto's volgt daarop met een afname van 54 werkzame personen.

Tabel5. Aantal beëindigde bedrijven incl. werkzame personen 2010, bron: Kennispunt Twente

 

 

Beeindigd in 2010 totaal fulltime wp totaal partime wp totaal_ wp Aantal bedrijven

Landbouw, bosbouw en visserij 5 2 103 3

Industrie u 1 2 3

Winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheeren sanering 1 0 1 1

Bouwnijverheid a 1 a2 5

Groot- en detailhandel, reparatie van auto's 0 3 7 43

Vervoeren opslag 4 0 4 3

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking s 3 2 s

Informatie en communicatie 5 2 7 5

Financiële instellingen 2 1 3 ®

Advisering, onderzoek en overige specialistischezakelijke dienstverlening 57 ° 57 s

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 7 3 x 7

Openbaar bestuur, overheidsdienstenen verplichte sociale verzekeringen ° s 1

Gezondheids- en welzijnszorg 4 3 7

Cultuur, sport en recreatie 1 0 1 1

Overige dienstverlening 57 8 6 9

748 60 108 13

Voor de periode 2013 valt op dat in dezelfde sector als in 2010 de Groot- en detailhandel,

reparatie van auto’s het grootse aantal beëindigde bedrijven kent (52). Daarop volgt de sector

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening met 41 beëindigde

bedrijven. Daarentegen vallen de grootste klappen ten aanzien van afname in het aantal

werkzame personen bij beëindiging de sectoren Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (161) en

de sector Industrie (146). Als verklaring is hierbij op te merken dat juist de bedrijven als Bill's Bar

Dancing Discotheek, Holterman (deels) en Oad Streekvervoer in 2013 zijn beëindigd in de Hof

van Twente.

Tabel 6. Aantal beëindigde bedrijven incl. werkzame personen 2014, bron: Kennispunt Twente.

Beeindigdin2013 totaal fulltime_wp totaal_partime_wp totaal wp Aantal bedrijven
 

Landbouw, bosbouw en visserij

Industrie

Bouwnijverheid

Groot- en detallhandel, reparatie van auto's

Vervoeren opslag

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Informatie en communicatie

Financiële instellingen

Verhuurvan en handel in onroerend goed

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Verhuurvan roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Onderwijs

Gezondheids- en welzijnszorg

Cultuur, sport enrecreatie

Overige dienstverlening

3

a

43

100

45

26

8

3

1

47

E

5

2

18

EA

2

5

27

3

135

1

0

1

2

konoos

E

145

45

27

59

161

3

3

2

7

2

0
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2

20

2

5

w
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B

3

 

3 223 756
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Aantal startende zzp’ers over de periode 2010- 2014

In onderstaande tabel en staafdiagram staan het aantal startende zzp-ers in de Hof van Twente

weergeven per sector in de periode 2010, 2013 en 2014. Over het algemeen kennen de sectoren

Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en Advisering, onderzoek en overige specialistische

zakelijke dienstverlening het grootse aantal startende zzp-ers. Ook is een duidelijke toename te

zien van het aantal zzp-ers in de sector Gezondheidszorg- en welzijnszorg. Dit is te verklaren door

de bezuiniging die heeft plaatsgevonden in deze sector door personeel te ontslaan met als gevolg

dat diezelfde personen zich weer aanbieden op deze arbeidsmarkt als zzp-er.

  

Tabel 7. Aantal startende zzp-ers 2010- 2014 Hof van Twente, bron: Kennispunt Twente

Aantal startende ZZP-ers per sector 2010 2013 2014

Landbouw, bosbouw en visserij 4 4 12

Industrie 2 4 13

winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1 ° °

Bouwnijverheid 10 15 19

Groot- en detailhandel, reparatie van auto's 39 s6 40

Vervoer en opslag ° 1 1

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking s 4 °

Informatie en communicatie s 10 13

Financiële instellingen ° ° °

Verhuur van en handel in onroerend goed 1 1 °

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 31 43 43

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening s 11 4

Onderwijs s 4

Gezondheids- en welzijnszorg s 7 20

Cultuur, sport en recreatie 4 3 4

Overige dienstverlening 12 s s

- 1277 1697 178

Figuur4. Aantal startende zzp-ers 2010- 2014 Hof van Twente, bron: Kennispunt Twente.
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Al met al is te concluderen dat de bedrijvendynamiek van de Hof van Twente vooral

schommelingen kent in de sectoren Groot- en detailhandel, reparatie van auto's en Advisering,

onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. Dat de crisis ook nog zichtbaar is in

het aantal toegenomen startende zzp-ers in de sectoren Gezondheids- en welzijnszorg, de

Bouwnijverheid en eveneens in de hiervoor genoemde twee sectoren.
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Bijlage 3 Arbeidsmarkt

Bevolkingsopbouw

In de Hof van Twente wonen circa 35.000 mensen Hof van Twente kent een laag geboortesaldo

en een migratiesaldo van ongeveer 0. In de Hof van Twente wonen relatief veel 55 plussers. In

Delden is bijna 40% van de mensen ouder dan 55 jaar. Dat is twee keer zo veel als het landelijk

gemiddelde. Ook de kern Diepenheim kent relatief veel 55 plussers. In de komende jaren neemt

de vergrijzing verder toe. Dit proces, dat in heel Twente speelt, is het gevolg van een stijging van

het sterftecijfer en een afname van het geboortecijfer. In de Hof van Twente zal het proces van

groei naar krimp sneller plaatsvinden dan in de regio Twente, aangezien hier relatief veel 55

plussers wonen (met uitzondering van Hengevelde en Bentelo, deze kernen hebben een jonge

bevolking). De algehele trend is dat het inwoneraantal sterk zal dalen. Dat het aantal huishoudens

tot circa 2030 nog zal toenemen is te verklaren door de gezinsverdunning. Er komen meer kleinere

(oudere) huishoudens en mensen wonen vaker alleen. De groei van het aantal huishoudens wordt

veroorzaakt door een sterke groei in de categorie 55-plussers. De verwachting is dat de

gemiddelde grootte van de huishoudens de komende jaren geleidelijk verder zal dalen naar 2,4 in

2015 en tot circa 2,1 personen per huishouden in 2030.

Een positief migratiesaldo, met minder mensen die uit de gemeente vertrekken en meer mensen

die naar de gemeente (terug)komen, is niet realistisch. De regio Twente als geheel had de laatste

5 jaren een negatief migratiesaldo van circa 3000 personen en ook in de omliggende gebieden zal

uiteindelijk de bevolking krimpen. Het wegtrekken van jongeren vanwege studie en werk is een

proces waar alle plattelandsgemeenten mee te maken hebben. Slechts een deel van deze

jongeren komt uiteindelijk terug naar de gemeente.

Deze keuze is maar beperkt beïnvloedbaar door de gemeente. Tot 2025 groeien de provincies

Noord-Holland en Zuid-Holland het sterkst en in de provincies Zeeland en Limburg wordt tot die tijd

een lichte daling van het aantal inwoners verwacht. De provincie Overijssel is een middenmoter,

met een groei van een kleine 50.000 inwoners. De groei in de provincie Overijssel voltrekt zich

vooral in de grote steden. In de rest van de provincie is sprake van stabilisatie of lichte daling van

het aantal inwoners. De bevolking van Overijssel groeit minder hard tot 2025. In Twente zal

daarvan eerder de merkbaar zijn dan in West-Overijssel.

 

Potentiële beroepsbevolking

De potentiële beroepsbevolking in Hof van Twente heeft in de periode 2009 een omvang van

2219 personen. De potentiële beroepsbevolking in 2014 bestaat uit 21.082 personen. De

potentiële beroepsbevolking in Hof van Twente is de laatste jaren afgenomen. Echter gezien de

totale bevolking van de Hof van Twente, circa 35.000 inwoners, is de omvang van de potentiele

beroepsbevolking heel redelijk. Aandachtspunt is het gegeven dat de Hof van Twente een

vergrijzende gemeente is. Hierdoor bestaat het gros van de potentiele beroepsbevolking uit de

leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar. Daardoor zal de potentiële beroepsbevolking van de Hof van

Twente in de nabije toekomst snel afnemen, omdat er een afvloeiing zal plaatsvinden door de

pensioengerechtigden. Dit is al zichtbaar in de jaren 2013 en 2014, namelijk in 1 jaar tiĳd is er een

afname van 287 aan beroepspotentieel.

? Potentiële beroepsbevolking: alle personen van 15 tot 65 jaar.
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Tabel8. Potentiële beroepsbevolking Hof van Twente, bron: Kennispunt Twente.

Potentiele Beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar}

Bevolking; geslacht, Ieeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

2009 2013 2014

Hof van Twente 15 tot 30 jaar 4983 5125 5115

Hof van Twente 30tot45 jaar 6982 6104 5829

Hof van Twente 45 tot 65 jaar 10054 10140 10138

Totaal 22019 21369 21082

Beroepsbevolking

Het is van belang om het hiervoor genoemde potentieel aan beroepsbevolking te vergelijken met

de daadwerkelijke beroepsbevolking’. Hieruit blijkt dat in periode 2009/2011° het aantal personen

met een baan 15.000 bedraagt en dat in 2011/ 2013° 14.700 personen een baan hebben. Aldus

neemt het aantal dat daadwerkelijk een baan heeft, de beroepsbevolking, in de Hof van Twente af

en dus is er een stijging waarneembaar van de werkloosheid.

Tabel9.Beroepsbevolking Hof van Twente, bron: Kennispunt Twente.

Beroepsbevolking: gemeenten

Perioden werkzame beroepsbevolkingx 1000

Hof van Twente 20092014 15

Hof van Twente 20102012 146

Hof van Twente 20142013 147

Werkloosheid

De werkloosheid in algemene zin laat zich het beste uitdrukken via de Niet Werkende

Werkzoekenden (NWW). Onder NWW worden mensen verstaan die een Wet Werkloosheid

uitkering hebben (WW uitkering) of mensen die in de bijstand zitten, op grond van de

Participatiewet, en of mensen die geen inkomen hebben. Voor het nodige inzicht in de

werkloosheid zijn de NWW dus bepalend. Hof van Twente heeft een totaal aan NWW van 1.355

personen op 31 december 2014. Op 31 december 2013 had de Hof van Twente 1.239 personen

als NWW. Het aantal NWW voor de Hof van Twente is dus in 1 jaar tijd gestegen met 116

personen. Het aantal NWW voor de Hof van Twente in december 2014, als percentage van de

beroepsbevolking, geeft 8,7% van de beroepsbevolking. Dit is een lager percentage dan die van

de regio Twente, namelijk 12,9% NWW van de regionale beroepsbevolking. Het aantal NWW van

de beroepsbevolking in de Hof van Twente stijgt vanaf september 2014. Deze stijging geldt ook

voor de regio Twente vanaf september 2014. Aldus volgt de Hof van Twente de regionale

ontwikkeling. Nader bekeken neemt de Hof van Twente de negende plaats in ten aanzien van het

hoogste percentage NWW van de beroepsbevolking (regio Twente bestaat uit 14 gemeenten). Dit

is een gedeelde negende plaats samen met de gemeente Rijssen/ Holten. De gemeente met het

hoogste percentage NWW van de beroepsbevolking is de gemeente Almelo met 18,7%. Het

laagste percentage NWW van de beroepsbevolking heeft gemeente Dinkelland, namelijk 6,8%.

Figuur5.Aantal Niet Werkende Werkzoekenden Hof van Twente, bron: Kennispunt Twente.

* Beroepsbevolking: alle personen die: tenminste twaalf uur per week werken; of werk hebben aanvaard waardoor ze

tenminste twaalf uur per week gaan werken; of verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor

beschikbaar zijn en activiteiten ontploien om werk voor ten minste twaalf uur per week tevinden.

De aantallen betreffen driejaarsgemiddelden

© De data over 2014 wordt door het Kennispunt Twente aangeleverd, namelijk maart 2015. Aldus zal er een

actualisering volgen zo gauw de data beschikbaar is maart 2015.
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Aantal niet werkende werkzoekenden
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Tabel 10. Absolute aantallen en % NWW-ers, incl NWW% van de beroepsbevolking in Twente, bron: Kennispunt

 

 

Twente.

TTOTAALNWW (UwV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling __ NWWals&vande

dec'14-nov14 dec'14-jun'14 dec'14-dec'13 beroepsbevolking

| abs. perc.  Abs. perc. Abs.  perc. sept okt  nov  dec

ITWENTE 1802 5,3% 1927 56% 2564 7,6% 12,0% 12,1% 12,2%

/ALMELO 467 80% 627 1,0% 735 17,3% 175% 17,3%

BORNE 32 3,9% 0 44% -39 7,5% 7,6% 7,7%

DINKELLAND 120 17,5% 170 267% 135 51% 52% 5,8%

ENSCHEDE 14 14% 87 126 241 206 1746 1784 1806

/ HAAKSBERGEN 36 46% 67 8,8% 41 5,2% 71% 74% 7,4%

/HELLENDOORN 128 89% 162 11,6% 135 94% 8,8% 8,8% 87%

HENGELO 157 36% 384 93% 596  15,2% 11,5% u,7% 11,9%

| HOF VAN TWENTE D 574 @ 65X II 94 7 EI B

LOSSER 68 62% 72 71,2% 122 12,8% 10,0% 10,3% 10,4%

/oLoenzaaL n 47% 62 40% SB 1104 103% 103%  105%

/RIJSSEN-HOLTEN 130 9,9% 1u0 10,7% 88 6,5% 8,3% 83% 7,9%

‘ÏUEBFRGEN 11 16,2% 99 14,2% 66 9,0% 81% 80% 7,9%

/TWENTERAND 179 124% 198 13,9% us 7,9% 91% 9,2% 9,0%

IWIERDEN 61 74% E 73% 51 61% 73% 73% 7,2%

Arbeidsongeschikten

In 2009 waren in het totaal 958 inwoners van de Hof van Twente arbeidsongeschikt (WAO'er),

bestaande uit 331 deels arbeidsongeschikt en 627 volledig arbeidsongeschikt. In 2013 telt de

gemeente Hof van Twente 641 WAO'ers, waaronder 204 deels arbeidsongeschikt en 437 volledig

arbeidsongeschikt. Het aantal arbeidsongeschikten, zowel deels als volledig, is de afgelopen

jaren dus behoorlijk afgenomen.

 

Tabel 11. Absolute aantallen WAO-ers in Hof van Twente, bron: Kennispunt Twente.

SV-atlas UW Duur

deels Volledig

Jaar __ Lopend WAO Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschikt <25 25-34 35-44 45-54 55-64 65-aowleeftijd <5jaar >=5jaar

2013 sa1 204 4397 0 3 53 188 393 4 6 635

2012 731 24 487 6 76 198 451 12 79

201 309 274 55 0 10 84 217 48 16 793

2010 392 302 50 u 93 233 552 1 873

2009 958 331 627 17 102 245 5%4 “ 9
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Onderwijsaanbod

Het aanbod van onderwijs in onze gemeente kenmerkt zich door primair onderwijs. Dat wil zich 22

basisonderwijsinstellingen verspreid over de gemeente en 3 voortgezet onderwijsinstelling in Goor

en Delden, waarvan 1 speciaal voorgezet onderwijs in Markelo. Er zijn geen vervolgopleidingen

binnen de gemeente Hof van Twente aanwezig. Het is echter wel van belang om een goede

aansluiting te hebben tussen de vervolgopleidingen en de lokale bedrijvigheid en diens behoefte

aan nieuw personeel. De gemeente is hiervoor in contact met de vervolgopleidingen in Twente.
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Bijlage4 Bedrijfsomgeving

Werklocaties

De gemeente Hof van Twente heeft verscheidene bedrijventerreinen. Op basis van het

databestand IBIS7 werklocaties -met gegevens aangeleverd door gemeenten - gaat het in Hof van

Twente in totaal om 251 hectare bruto, dit is 209 hectare netto aan bedrijventerrein. Hiervan is 186

hectare netto bedrijventerrein uitgegeven. De hoofdmoot aan nog resterende vrije hectares ligt op

Zenkeldamshoek in Goor. De meeste terreinen zijn aan of in de kernen van Hof van Twente

gesitueerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedrijventerreinen weer.

Tabel 12. Overzicht uitgegeven bedrijventerreinen in de gemeente Hof van Twente, bron.

bedrijventerreinenvisie Hof van Twente 2011-2021.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kern terrei bruto netto netto hectare

hectare hectare itgegeven

Goor Zenkeldamshoek (Aan de Stegge) 14 10 10

Goor Zenkeldamshoek 38,6 26,9 46

Goor Haven Twentekanaal 39,1 30 29,7

Goor TSB-terrein (transformatielocatie) 11,4 114 11,4

Goor Spechthorst 142 35,8 31,5 315

Goor De Whee 1+2 27,3 26,3 26,3

Markelo De Esch Rijssenseweg” 1,1 1,1 11

Markelo Goorseweg (Arkervaart/Coberco) 2,2 2,2 22

Markelo Noord Achteresch I 11 0,9 09

Markelo Twentekanaal 14 14 14

Hengevelde | Het Wegdam 224 16 16

Hengevelde | Hengevelde Consolidatieplan 6 6 6

Bentelo Bentelo/Grondhuttenweg 22 11 T1

Delden Schneidersbos | en II 20,1 17,3 17,3

Delden Langestraat (Elementis) 13,6 131 13,1

Diepenheim _[ Ruimersdijk 1,7 1,1 1,1

Totaal 251 209 186      
Herstructurering en transformatie

Voor de locatie Haven Twentekanaal (Eternit) in Goor geldt dat Eternit het voornemen heeft om de

aldaar aanwezige braakliggende grond te herstructureren. Alvorens ingezet kan worden op de

herstructurering zijn er verschillende randvoorwaarden, namelijk een bodemsanering, rekening

houden met de geluidszonering en de ligging nabij de woonbebouwing. Eternit beraadt zich thans

op de mogelijkheden tot exploitatie. De gemeente wenst de herstructurering te faciliteren als de

randvoorwaarden zijn nageleefd en dat de gronden gefaseerd en voor watergebonden

bedrijvigheid worden ingezet.

Volgens het huidig woonbeleid zal het TSB-terrein in Goor worden getransformeerd tot

woonlocatie en woongerelateerde-, maatschappelijke functies. De bedrijfsbebouwing op de

voormalige Coberco-locatie in het centrum van Markelo wordt gesloopt. Het gebied zal niet meer

met bebouwing worden ingevuld. Gezien de ligging nabij het centrum zal worden ingezet op de

7 |BIS: Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem.

* De uitbreiding van dît terrein is in 2010 vastgelegd in de structuurvisie, vanaf 2012 zal het worden uitgebreid met3,7

hectare netto conform de Structuurvisie Markelo 2025
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functies parkeren en groen. Tevens kan de markt hier een plek krijgen en kan de locatie als

evenemententerrein worden gebruikt.

Bereikbaarheid

De gemeente Hof van Twente is gesitueerd aan de At en A35. De grootste kern Goor ligt op

ongeveer 9 kilometer van de A1. Deze snelweg geeft in westelijke richting toegang tot Deventer,

Apeldoorn en de Randstad. In oostelijke richting geeft de snelweg toegang tot de Netwerkstad

Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne) en Duitsland. Andere belangrijke

(provinciale) wegen zijn de N347 (Haaksbergen, Goor, A1, Riĳssen, Nijverdal, Ommen); de N346

(Lochem, Goor, Delden, A35, Hengelo) en de N755/ N753 (Holten, A1, Markelo, Goor). De

provincie werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de provincie Overijssel. Concrete

projecten hebben niet direct toepassing op de Hof van Twente, maar in het algemeen heeft de

gemeente Hof van Twente wel degelijk belang bij een goede bereikbaarheid van de provincie.

Daarnaast hebben zowel Goor als Delden een station op de spoorlijn Zutphen — Hengelo -

Oldenzaal. Op de stations stopt in beide richtingen tweemaal per uur een trein en over deze

spoorlijn vindt ook goederenvervoer plaats. In de gemeente liggen drie bedrijventerreinen aan het

Twentekanaal. Het gaat om Haven Twentekanaal in Goor, Twentekanaal in Markelo en

Schneidersbosch in Delden. Deze terreinen hebben kadefaciliteiten. Om het Twentekanaal

geschikt te maken voor de steeds groter wordende schepen in de binnenvaart is besloten het

Twentekanaal te verbreden en te verdiepen en de Sluis bij Eefde uit te breiden met een tweede

kolk (naar verwachting gereed in 2018).

De meeste bedrijventerreinen in Goor liggen aan de noordzijde van de kern (De Whee,

Spechthorst, Zenkeldamshoek). De Haven Twentekanaal ligt langs het Twentekanaal aan de

zuidkant van Goor. De N347 is een belangrijke verbindingsweg voor de Goorse bedrijventerreinen

en heeft een aansluiting op de A1. De overige bedrijventerreinen in de gemeente liggen in of aan

de rand van de kernen.

Digitale bereikbaarheid

In het algemeen geldt glasvezel als een noodzakelijke voorziening om de bedrijvigheid te kunnen

faciliteren. Voor de Hof van Twente geldt dat op de bedrijventerreinen Markelo Noord

Achtereschweg, Hengevelde Het Wegdam en consolidatieplan en Diepenheim Ruimersdijk

voorzien is in glasvezel. Voor Goor (Spechthorst, de Whee en Zenkeldamshoek (inclusief deel Aan

de Stegge) loopt momenteel een onderzoek voor aanleg van glasvezel in eigen beheer.

De bedrijventerreinen Markelo Twentekanaal, Bentelo Grondhuttenweg en Delden Schneidersbos

zijn niet voorzien van glasvezel. Thans wil Bentelo gezamenlijk optrekken met de

glasvezelontwikkelingen in Hengevelde. Aangezien het twee locaties zijn in het buitengebied is het

wat gecompliceerder om de aanleg van glasvezel haalbaar/ rendabel te maken. Cogas is bezig

met het uitwerken van een plan om het hele buitengebied aan te kunnen sluiten op het

glasvezelnetwerk.
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Bijlage 5 Draagkracht

De draagkracht van de inwoner wordt bepaald door het gemiddeld besteedbaar inkomen’ en het

gestandaardiseerd inkomen"°. Deze twee begrippen in achtgenomen, over de perioden 2010,

2011 en 2012, laat zien dat de inwoner van de Hof van Twente 1 van hoogste inkomens heeft

binnen de regio Twente. Immers het inkomen van Hof van Twente staat gedurende deze periode

in de top drie van de 14 Twentse gemeenten. Een keerzijde van dit hoge inkomen is dat het naar

verwachting zal dalen in de nabije toekomst door de vergrijzing, de bevolkingsdaling en de

huishoudenontwikkeling in de gemeente Hof van Twente.

Tabel 13. Gemiddeld inkomen per inwoner perjaar van de Twentse gemeenten 2010, 2011, 2012,

bron Kennispunt Twente.

Gemiddeld inkomen van personen naar regio

28

23

26

206

246

25

231

21

25

29

35

28

23

Personen met en zonder inkomen Personen met en zonderinkomen Personen met en zonder inkomen

Gemiddeld gestandaardiseerdinkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen

Perioden 2010 2011 2012

Regio's 1000 euro 1000 euro 1000 euro

Almelo 25 216

Bome 22 247

Dinkelland 8 8

Enschede 23 24

Haaksbergen 22 242

Hellendoom 233 33

Hengelo (O.} 27 28

Hof van Twente 27 -3

Losser 33 233

Oldenzaal 35 236

Rijssen-Holten 231 33

Tubbergen 1 24

Twenterand 21 22

Wierden 51 52

° Besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met:

- betaalde inkomensoverdrachten

- premies inkomensverzekeringen

- premies ziektekostenverzekeringen

- belastingen op inkomen en vermogen, Bron CBS.

’ Gestandaardiseerd inkomen: het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van

het huishouden, Bron CBS.
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Bijlage 6 SWOT analyse

Om te kunnen bepalen waar de gemeente Hof van Twente voor kan gaan, is een SWOT analyse

 

uitgevoerd.

Tabel 14. SWOT-analyse economie

Sterkten | Zwakten

£  Gunstige ligging nabij de Duitse grens £ _ Beperkt onderscheidend economisch profiel

gevarieerde economische  structuur met per doelgroep, bijv. nieuwe bedrijvigheid en

accent op MKB toerisme

< Economische dragers met smoelin het « _ Zwakke samenwerking met de regio Twente

bedrifsleven £ Conjunctuurgevoeligheid van belangrijke

 

Aantrekkelijk aanbod van recreatieve en

toeristische voorzieningen

Goed en aantrekkelijke woonklimaat

Ondernemende mentaliteit, “ noaberschap”

Breed aanbod in infrastructuur

bedrijfssectoren

leegstand bedrijventerreinen

Leegstand/ verzwakte detailhandel

Weinig centrumbeleving in de kernen

Geen optimale verbinding tussen

vrijetijdseconomie, horeca en detailhandel.

 

 

 

Kansen

Stimuleren en benutten economisch

potentieel vrijetijdseconomie

Stimuleren duurzaamheid

Toenemende werk in zorg door vergrijzing

Stimuleren participatie niet-werkenden en

aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Benutten kansrijke ontwikkelingen

buitengebied (Groene Metropool)

Gerichte samenwerking binnen r egio Twente

en provincie Overijssel

Verdere verbetering van de gemeentelijke

dienstverlening  

T Eedreigingen

Toenemende taken gemeente in sociale

domein met financiële conseguenties, maar

geen evenredige middelen Participatiewet)

Beperkte investeringsmiddelen bedrijfsleven

en overheden

Snelle vergrijzing en ontgroening van de

bevolking (vasthouden jongeren)

Afhankelijkheid van forensengemeenten

(werkgeversfunctie andere naburige

gemeenten)

Leegstand bedrijventerreinen

Leegstand in de detailhandel   
Uit deze SWOT analyse zijn vervolgens thema's te definiëren waarop de gemeente wil inzetten

gemeentebreed dan wel per kern om de economie te stimuleren.

3

4

5

6

7

8

9

1 0

Profilering Hof van Twente

Detailhandel

Vrijetijdseconomie

Buitengebied

Bedrijventerreinen

Duurzaamheid

Arbeidsparticipatie

Dienstverlening gemeente
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Bijlage 7 Trends en ontwikkelingen

Hieronder staan de belangrijke trends en ontwikkelingen aangaande de grootse sectoren in de Hof

van Twente, wat betreft het aantal vestigingen en werkgelegenheid. De grootste sectoren zijn:

£ Groot- en detailhandel, reparatie van auto's

« Landbouw, bosbouw en visserij.

£ Bouwnijverheid,

: Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s

« Gestage groei van internetwinkelen leidt tot forse concurrentie van fysieke winkels in bepaalde

segmenten (boeken, cd's, kleding, elektronica), maar minder in segmenten waar ervaren en

beleven van producten belangrijk is (food, wonen, optiek, etc.).

£ Steeds meer retailers bieden combinatie van fysiek en internetwinkel, waarbij specialisatie en

service in fysieke winkel belangrijk.

« Scherper onderscheid tussen boodschappen doen (dagelijkse behoeften, gemak en snelheid

voorop) en winkelen (funshoppen, combinatie met ontmoeten en horeca).

: Vermindering van aantal winkelvestigingen door economische crisis en toenemende

concurrentie (0.a. van internetwinkelen).

 

 

Landbouw, bosbouw en visse

£ In algemene zin een gestage afname van het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen, terwijl het

aantal hectares nauwelijks afneemt, ofwel toenemende schaalvergroting.

« Afbouw van productiesubsidies vanuit EU (0.a. in melkveehouderij), waardoor omslag van

aanbod naar vraagsturing plaatsvindt en waardoor bedrijven meer marktgericht moeten

werken.

£ Toenemende ketenintegratie, waarbij het eind van de keten retail steeds meer eisen stelt aan

timing, kwaliteit en betrouwbaarheid van het aanbod.

« Steeds meer toegevoegde waarde wordt gehaald uit (delen van) plant en dier (voedingsstoffen,

functionele eigenschappen, reststromen), inclusief niet-agrarische toepassingen in chemie,

materialen, energieopwekking, etc. (zgn. biobased economy), wat van agrarische producent

innovatie en samenwerking vraagt.

£ Groei in nieuwe marktsegmenten (ouderen, babyvoeding, etc.) en in exportmarkten (zowel

Euro- pa als verder weg).

£ Toenemende eisen van consument en overheid ten aanzien van milieubeslag,

voedselveiligheid en dierenwelzijn.

« Deels lage marges stimuleren boeren tot nevenactiviteiten als recreatie, zorg of

energieproductie.

Bouwnijverheid

< Door economische crisis en afnemende overheidsinvesteringen sterke afname van woning- en

utiliteitsbouw en geleidelijke terugloop van grond-, weg- en waterbouw.

£  Overheidsimpulsen voor stimulering van renovatie en woningaanpassing hebben slechts

beperkt effect.

£ Verdere kostenreductie in bedrijfsproces slechts beperkt mogelijk.

£ Sterke toename van aantal ZZP'ers (0.a. uit Midden- en Oost-Europa, maar ook door
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afslanking van bouwbedrijven).

Op lange termijn is er een groei te verwachten door de toename van meer

levensloopbestendige en seniorenwoningen en hogere milieu- en technologische/

duurzaamheid eisen.

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
 

Wet- en regelgeving in de dienstenbranche is afgelopen jaren onderhevig aan verandering.

Markt en concurrentie vindt plaats via internationalisering, fusies en overnames, specialisering

en diversifiëring.

Innovatie en digitalisering vindt plaats via ontwikkeling innovatieve producten, nieuwe business

modellen, digitalisering van activiteiten.

 

Volledigheidshalve worden ook de trends vermeld inzake de vrijetijdseconomie!! en de zorgsector.

De vrijetijdseconomie, omdat in deze sector veel kansen tot groei aanwezig zijn. De zorgsector,

omdat de Hof van Twente te maken heeft met een demografisch ontwikkeling dat zich kenmerkt

door vergrijzing en deze sector genereert al een aanzienlijk aantal werkplaatsen voor de Hof van

Twente.

Vrijetijdseconomie

Mede door economische crisis toename van aantal korte vakanties dichterbij huis.

Deel recreanten ingesteld op meer luxe en wellness.

Mede door toename van aantal actieve senioren groeiende behoefte aan ontspannings- (0.a.

fiets- en wande) mogelijkheden in natuurlijke omgeving.

Toenemend aanbod van kleinschalige accommodaties (bed & breakfast, e.d.), deels als

agrarische nevenactiviteit.

Sterke concurrentie tussen regio's en gemeenten om recreant en toerist.

Zorg

Groeiende zorgvraag door vergrijzing, hogere consumenteisen en toenemende technologische

mogelijkheden.

Sterke inzet op kostenbeheersing, onder andere door langer thuis wonen, poliklinische

behandeling, functiescheiding, decentralisatie en meer marktwerking (grotere rol verzekeraars,

meer private zorgconcepten).

Verantwoordelijkheid langdurige zorg gedecentraliseerd naar gemeenten, waardoor zij hogere

kosten, expertise nodig en meer risico's.

Ontwikkelingen stimuleren meer gerichte behandeling en zorg op afstand

"! Vrijetijdseconomie: de sectoren: cultuur, sport en recreatie en logies-, maaltijd- en drankverstrekking

23



Bijlage 8 BevindingenB detailhandel Hof van Twente

eXOQOuo

consultaney

 

eMarke

Hof Van Twente

Inventarisatie middag 7 november 2014

De middag heeft een zeer positieve indruk bij mij achtergelaten. Beviogen ondernemers

die op basis van het DNA van iedere plaats en de beschikbare mogelijkheden een goede

invulling geven aan het nieuwe koopgedrag van klanten. Iedere plaats heeft een eigen

keuze gemaakt, die past bij deze mogelijkheden en de ambitie.

Eerste indruk

De huidige uitdagingen liggen in het creëren van een economische basis onder het

winkelaanbod door bezoekers te trekken, te binden en te laten spenderen,

- Meer inkomsten genereren uit toeristen, hierbij is een gecoördineerde aanpak binnen

Hof van Twente essenticel, waarbij iedere plaats zijn eigen identiteit behoudt en kan

etaleren. Meer mogelijkheden voor verblijfsrecreatie is belangrijk om bezoekrs langer

vast te houden aan een plaats of aan de gemeente. Hierbij moet gedacht worden aan

verblijfsrecreatie die aansluit bij de doelgroep. Voorkeur heeft een hotel/restaurant

keten die past bij deze doelgroep, gevoel van luxe, beraalbare prijzen en goede kwaliteit

(middenklasse). Van de Valk is m.i. een goede kanshebber, een formule die past bij de

doelgroepen actiefis bij lokale activiteiten. Dit hotel kan niet alleen voor dagrecreatie

gebruikt worden (restaurant en bijeenkomsten} maar ook voor meerdaags verblijf

waarbij in gezamenlijkheid toeristische routes worden uitgezet voor wandelaars,

fietsers en autobezitters. Ook kan samen met de hotelketen gewerkt worden aan de

publiciteit van evenementen die door het jaar heen georganiseerd kunnen worden: van

midwinter activiteiten zoals hoornblazen en de kerstmarkt in Delden tot fietstochten in

de zomer. Een geïntegreerde activiteitenkalender door het jaar heen is belangrijk om in

continuïteit toeristen te trekken.

eXQoo consaltancy, Wollbezenweg6AA, 66A Opsterbeed.l 06-52357580 em website

EK Arnhem 09078926bank Van Lanschot NLASFVLROG329 60009 ABNAEKOSef gTW NLB02180413803
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Naast toeristen kan de economischebasisook bestaan uit regio bezoekers.

  

 
onderscheidend zijn en een gezamenlijke uitstraling hebben. Delden is een mooi

voorbeeld hoe ingespeeld wordt mer de combinatie van historie, cultuur, kleine winkels

en horeca, Diepenheim biedt dezelfde mogelijkheid voor cultuur /historie met een

aangepast aanbod aan winkeltjesen horeca. De binding tussen de plaatsen kan bestaan

uiteen opeenvolging van activiteiten, de gezamenlijke website en activiteitenkalender

en een gezamenlijke App met VVV en toeristen informatie. Dit zou gebaseerd kunnen

zijn op myorder met aangepaste faciliteiten.

De derde economische pijler bestaat uit de eigen inwoners. Centra moeten leuk en

compact zijn en een winkelaanbod hebben dat past bij de wensen van inwoners. Hierbij

is de bindingfactor belangrijk. Op basis van de concurrerende gemeentes moet een plan

per plaats ontwikkeld worden, vooral Goor en Markelo moeten meer bieden dan alleen

dagelijkse boodschappen. Een koopstromenanalyse is een goed meetinstrument.

exQoo consetasey, Wolezerweg GAA, 86AB Oosterbeek t 6 53257560 om webste n

e Arnhem 09076926hank Van Lanschot NLASPYLB063.29,50000 ABNAMRO54 TW NLO02166413001
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eXOQuo

consultancy

Korte bevindingen per plaats: N

Markelo: een uitdaging om een compact winkelcentrum te maken met een logische

Jooproute. Naastde dagelijkse boodschappen een beperkt aanbod aan andere winkels.

Ook horeca (daghoreca) moet hierbij passen. De huidige plannen dienen geïntegreerd te

worden in een plan voor een compact kernwinkelgebied. Markelo heeft cen grote sociale

‘cohesie. Dit biedt mogelijkheden voor een verdere versterking van het centrum

Diepenheim

Een toeristen trekpleister die onderdeel zal zijn van de toeristische gemeente Hof van

Twente. Winkels moeten binnen dit kader gezien worden, aangevuld met horeca, vooral

op momenten dat er toeristen zijn (weekend en vakanties, vooral zomers).

Hengevelden

Het aanbod handhaven van dagelijkse voorzieningen. Goede sociale cohesie en

samenhorigheid. Wellicht mogelijkheid tot samenwerking met winkels in Goorof

Markelo via ‘shop in shop’ of internet.

Bentelo

Mooi voorbeeld van samenhorigheid. Ook hiergeldt dat het te overwegen is om met

winkels in Gooren Markelo samen te werken via ‘shop in shop' of internet.

Delden

Onderdeel (pijler) van het toeristische karakter van Hof van Twente. Leuke winkels,

Ieuke uitstraling. Gekenen kan worden naar een aanpassing van de verlichtingen het

verkeer. Een mooi toeristische loopstraat zou de kwaliteit van Delden bevorderen en

cen bescherming zijn voor de historische waarde. Wellicht dat enkele panden in de oude

stijl aangepast moeten worden via cen nieuwe (voorzet) pui o.i.d.

exXQuo conzaitaney, Wollwezerweg 6A GR6IA Oosterbee: l 63357580 l w e
e Arnbem 09076926 bank Van Lanschot NLASFYLBO63.29,60000 ABNAMRO567 TW NLA02180413B01
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consultancy = _ —

Goor E

De uitdaging om een leuk en compact centrum te maken. Kern van de gemeente Hófv

 

Twente. Gekeken moet worden naar het winkel aanbod, de looproute en vergroting van

de economische basis. Dit kan door meer bezoekers te trekken of door samen te werken

met de winkels in andere plaatsen zoals hierboven genoemd. Gekeken moet worden hoe

de publieke ruimte leuk gemaakt kan worden, met betaalbare aanpassingen, verlichting,

groen voorziening en leuke winkels.

Ik ben onder de indruk van het enthousiasme en de samenhorigheid en optimistisch over de

kansen voor de toel

24/1/:4

oomWOA63AB Ooerie 106 aamoowr

EeLAGNLOS 534009 ABMAOIKG TS TW N0Z:0O4LSBTT

 

27



eXQuo

consultancy —

 

Vervolg DPE

Voorvervolgactviteiten stel k voor een masterplan te maken op basis van de genoemde

uitgangspunten: versterken van de economische basis voor de kernen en winkels. Per

doelgroep moet een plan komen en de verwachtingen worden bepaald van de mogelijke

impact. Een koopstromenanalyse kan hierbij de basis zijn. Dit masterplan omvat de

gehele gemeente met een sterke focus op Goor en Markelo.

Onderdeel van dit plan zal een analyse en aanbevelingen zijn op een aantal aspecten

Zintuigen

Groen voorziening L-:f-:fl;c“

Logische looproutes

Ordelijk centrum en winkels e

Geluid en licht Gamabeorer

Services

3 Faciliteiten

e WI kelcentra

;‚‚‚::‚'…i.:a Een droomwereld “=‘="d'“h”'es

voor bezoekers k

Communicatie Organisatie

Database gestuurd Centrum management

Loyaliteit gestuurd Stichting Ondernemers

Ad hoc en wekelijks

Mobiel gestuurd

Lokken, binden, belonen en faciliteren

Er zal een inschatting worden gemaakt van het effect, zo mogelijk Ainancieel. Ookzullen

aanbevelingen worden gedaan voor de noodzakelijke investeringen. Graag wil ik naast

dittraject ook een verdere begeleiding en ondersteuning geven tot aan de realisatie met

Pasen. Hiertoe wik ik samenwerken met een centrummanager of projectleider die dan

de dagelijkse activiteiten oppakt.

exgwo consutancy WellhezerweAA. 6961A8 Oosterbeekl 0653357580 mai a wedste woeseannl

Kok Arnheem 0907826 bank Van Laaschot NLASPVLBOG329.0.000 ABNAMRO 56 TW NL202180413001
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Det:

lage9 Door economische werkgroep geformuleerde acties per

thema

filering Hof van Twente

Formuleer de 3 Unique Selling Points (USP's) van de Hof van Twente. Dit kunnen bijvoorbeeld

zijn; 1) Recreatie en toerisme, 2) Gunstig woon en werkklimaat, 3) Noaberschap.

Zorg voor een positief en verkoopbaar imago van de Hof van Twente. Doelgroepen pakken dit

imago op als je het juiste uitdraagt en een positieve “warme” emotie eraan verbindt (zoals het

noaberschap).

Zorg voor een “warm” onthaal via de homepage van de gemeente. Bijv. door eerst de

sfeerbeelden van de gemeente te laten zien (mbt wonen, toerisme/recreatie, kunst/cultuur,

evenementen etc.) en dan pas kun je doorklikken naar de informatieve gemeentesite (volgens

het Oostenrijkse * gemeinde-modef").

De “ zin” om naar de Hof van Twente te gaan, moet worden opgewekt per doelgroep; als

toerist, inwoner, bedrijf, werknemer etc.

Het motto dient te zijn, door te doen krijg je aanhakers. Dus niet teveel blijven hangen in

denkwerk/ beleid maken, maar doen.

Maak de combinatie van wonen en werken in de Hof van Twente tot een uniek thema ten

opzichte van de rest van Twente/ Nederland.

« Kom met een goede slogan voor de Hof van Twente;

“Hof van Twente; prachtige kernen verbonden door ambitie”.

£ Het verbeteren van het imago Hof van Twente zal het goed doen op alle benodigde fronten.

Meer halen uit regionale samenwerking.

ailhandel

Beleid en acties ter stimulering van de detailnandel moeten recht doen aan het specifieke

karakter en de specifieke doelgroep per kern. Echter dit wel combineren met gemeentebrede

acties.

Houd rekening met aanwezige sentimenten in de kernen, maar ga daardoor de kracht via

gezamenlijke actie niet uit de weg.

Van en voor ondernemers dient er een ondernemersfonds te worden opgericht. De gelden van

dit fonds moeten gelabeld zijn met een juiste verdeelsleutel voor de kernen. Voor een dergelijk

fonds bestaat thans wel draagvlak. Het ondernemersfonds zoals in Rijssen/ Holten kan als

model dienen voor een ondernemersfonds in de Hof van Twente.

De koopactiviteiten op zaterdag kunnen meer uitgebuit worden, stel bijv. de gangbare

koopavond ter discussie.

Draag het gastheerschap uit, voor de consument door de lokale detailhandel/ horeca (faciliteer

trainingen daarin).

De lokale detailhandel moeten gaan werken met een loyaliteitsprogramma. Dit in 1° instantie

per kern en bij succes gemeentebreed.

Er moet een samenwerking komen tussen de detailhandel en horeca met de consument als

doelgroep.

Er wordt in samenwerking met een gezaghebbende expert'? een plan van aanpak opgesteld

gemeentebreed en met specifieke aandacht voor de kernen Goor, Markelo en Delden.

Gezien de urgentie tot maatregelen in de detailnandel van Hof van Twente is besloten om,

vooruitlopend op de vaststelling door de gemeenteraad, het thema Detailhandel al uitvoering te

geven in de vorm van een Plan van Aanpak door

* E expert op het gebied van Emarketing.

29



Vrij

Bui

jetijdseconomie

Het toerisme en recreatie is de surplus voor de gemeente Hof van Twente en Twente als

geheel.

In deze branches zit veel potentie om zich te ontwikkelen tot een volwaardige economische

poot van de Hof van Twente.

Maak combinaties tussen het toerisme/ recreatie en kunst/ cultuur. Dit in arrangementen, maar

ook tussen de ondernemers en de netwerken.

Een professionele organisatie van deze branches is noodzakelijk om tot actie en ontwikkeling

te komen. Deze professionele organisatie kan direct aan de slag met het in kaart brengen van

de knelpunten in de toerisme/ recreatie en kunst/ cultuur. Om vervolgens een

kwaliteitsverbetering door te voeren middels een uniforme en gezamenlijke aanpak tussen de

gemeente en de branches/ ondernemers.

Zorgdragen voor een coördinator in de branches toerisme/ recreatie (en ook kunst/ cultuur?).

Richt een ondernemersfonds op voor de toerisme/ recreatie. Maak de branche hierdoor meer

daadkrachtig in haar wensen en concrete acties.

Verkoop en promoot de toerisme/ recreatie en kunst/cultuur extern, zorg voor een positief spin-

off effect.

itengebied

Leefbaarheid in het buitengebied staat op een hoog niveau dus zijn er vele mogelijkheden om

dit meer uit te buiten.

Stel faciliterende bestemmingplannen op en niet bestemmingplannen die enkel bepalen wat er

niet mag. Denk in mogelijkheden, het ondernemersplan/ het idee gaat voor de regels.

In het buitengebied is een sterke sociale cohesie, vent deze cohesie uit.

Profileer je bij bedrijven (buiten de Hof van Twente, bijv. Thales), die reorganiseren of van

pensioengerechtigde werknemers afscheid nemen, als een uitstekende woon- en

recreëergemeente voor de oudere inwoner. Benadruk daarbij het hoge (sociale)

voorzieningenniveau, het noaberschap.

Maak combinaties van functies en maak daarbij gebruik van de aanwezige ruimte. Denk als

gemeente mee met initiatiefnemers van nieuwe bedrijvigheid/ creatievelingen tav deze ruimte.

Een glasvezelnetwerk in het buitengebied maakt kansen voor het faciliteren van start ups in

combinatie van stoppende boerenbedrijven en de Universiteit van Twente. Nadat het bedrijf

een succes blijkt, kan er worden gekeken naar een meer geschikte locatie.

Streekgebonden inwoners is een uitbreidende doelgroep, doe daar je voordeel mee.

Uitbreiding van bedrijvigheid in het buitengebied mag mits er aandacht is voor een

landschappelijke inpassing. Hierdoor zal er ook geen concurrentie ontstaan met

Zenkeldamshoek.

Bedrijventerreinen

« Glasvezel is een “must voor de Hof van Twente en de bedrijventerreinen. Juist in

combinatie met de bedrijvigheid in het buitengebied (buitengebied is de kraamkamer voor

nieuwe bedrijvigheid).

« Ontwikkel een onderscheidend profiel voor je bedrijventerreinen en draag dit uit, met name

ook door de bedrijven zelf. Dit in combinatie met een proactieve acquisitie.

£ Onderzoek de mogelijkheden samen met het onderwijs om opleiding en personeel beter op

elkaar te laten aansluiten ten opzichte van de behoefte van bedrijven.

« Het buitengebied dient aantrekkelijk te zijn voor jonge gezinnen/ hoog leefbaarheidsniveau

èn ook aantrekkelijk te zijn voor nieuwe en innovatieve bedrijvigheid; Het kan in de Hof van

Twente!
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« Laat de bestaande bedrijven in de Hof van Twente de ambassadeurs zijn voor nieuwe

bedrijvigheid. Faciliteer deze bedrijven ook in het ambassadeurschap.

Duurzaamheid

Arl

Intentieverklaring lokaal duurzaam energiebedrijf Hof van Twente door ECHT, gemeente en

ondernemers om de haalbaarheid te onderzoeken van de Energiecoöperatie Hof van Twente

(ECHT).

Stimuleren van een duurzaam ondernemingsklimaat.

‘beidsparticipatie

Behoud en groei bevorderen van bestaande werkgelegenheid door het benutten van alle talent

(inclusief arbeidsgehandicapten, WWB'ers en werkzoekenden).

Het matchen van onderwijs en arbeidsmarkt (in regionaal- en sectoraal verband).

Het terugdringen van werkloosheid, in nauwere samenwerking met regionale partners.

Optimaliseren samenwerking tussen de gemeente en Werkplein/ Werkbedrijf, lokale

werkgevers en instellingen.

Dienstverlening gemeente

Een klantgerichte benadering is noodzakelijk

Ondernemersvragen/ plannen integraal in behandeling nemen.

De werkhouding dient proactief te zijn.

Ook dient de gemeente behoeftegericht te werk te gaan in plaats van aanbodgericht. Aldus is

het toepasselijke kader, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, een instrument ter afweging maar

geen leidend instrument. Denken in kansen/ mogelijkheden.
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Bijlage 10 Lijst van geïnterviewde ondernemers

« eprofessor in “Innovation and Regional Governance” aan de Universiteit Twente

(woonachtig in Delden).

« e directeur Yalp in Goor.

: edirecteur Comafin in Goor.

« e directeur Hebo in Hengevelde.

« E directeur Berenpas Aerospace in Goor.

:owikkelaar Aan de Stegge in Goor.

« E directeur Inreda Diabetic in Goor.

: eanager duurzaam en meetdiensten Cogas.

« Ndirecteur Extercatte Energy in Ambt Delden.

« E directeur Grefte Vleeskuikens in Hengevelde.

: - Ndirectie Aannemings- en Afbouwbedrijf Haafkes B.V. in

Goor.

« e directeur BMD Advies Oost BV (woonachtig in Hengevelde).

« E directeur Imhof & Stevens in Diepenheim.

: e directeur Buitencentrum Hessenheem Markelo.

« eigenaar varkenshouderij in Bentelo en recreatieondernemer in Oost-Groningen.

« E directeur Hotel Hof van Twente in Hengevelde.
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Bijlage 11: Overleg Economische werkgroep dd. 7 april 2015

Inleiding

In het overleg van de economische werkgroep op 7 april is besloten om drie thema's als prioriteit te

stellen in de economische visie:

1. Detailhandel.

2. Vrijetijdseconomie en

3. Arbeidsparticipatie

Ook is besloten om de economische visie aan te vullen met concrete acties betreffende deze drie

thema's. Tijdens een werksessie op 29 april hebben de leden van de economische werkgroep

concrete acties benoemd, zoals hieronder per thema weergegeven. De mate van prioriteit van de

actie is af te lezen door de volgorde van opsomming. Aldus hoe hoger de actie in de opsomming

staat vermeld, hoe meer de actie door jullie als prioriteit is aangemerkt.

1. Detailhandel

Doelen: stimuleren detailhandel per kern, duidelijke profilering van de kern, centrumbeleving in de

kernen, detailhandel combineren met de vrijtetijdseconomie en buitengebied.

De economische werkgroep concludeerde voor het thema Detailhandel dat de samenwerking met

een de reeds voorgestelde acties verder hun beloop dienen te hebben. Aldus ziet de

economisch werkgroep zich niet genoodzaakt om voor dit thema acties te benomen ente

prioriteren. Wel merkt de economische werkgroep op dat:

« De onderwerpen ondernemersfonds en centrumcoördinator onderzocht moeten worden op

draagvlak. De economische werkgroep is van mening dat beide acties positief kunnen

uitpakken, mits er draagvlak voor is. De ondernemersverenigingen kunnen al een deel van

het onderzoek verrichten door hun leden te peilen op deze twee onderwerpen.

£ Ook wil de economische werkgroep benadrukken dat er structurele aandacht is voor

gezonde centra in de HvT.

e _ In de visie vanNmoet elke kern worden aangestipt met een duidelijke focus

voor de kernen.

£  De visie vanNneeft een vertaalslag nodig naar HvT schaal.

2. Vrijetijdseconomie

Doelen; toename van het aantal overnachtingen en toename van de werkgelegenheid in de sector

vrijetijdseconomie.

£ Promotie borden van de HvT/ kernen langs de A1.

:  Maak het de toerist gemakkelijk om de juiste informatie te krijgen, dus ontwikkel een

toerisme app per doelgroep.

£ Richt een promotie team op voor de HvT/ zorg voor een netwerk aan vrijwilligers die

toeristen kunnen rondleiden/ informeren over de mogelijkheden van de HvT.

« Zorg voor een professionele organisatie (VVV 2.0) in combi met een toerisme app

« Promotie en profilering van de kernen in de HvT en de gemeente Hof van Twente zelf

£ USP van de HvT/ kernen onderzoeken en dan promoten/ uitdragen.

£ “Skihof’ HvT.

«  Wifiin de hele HvT.

33



3.

Haal een grote toeristische trekker naar de HvT.

Richt een website op voor profilering HVT, “beleven”.

Organiseer aansprekende sport en cultuur evenementen voor bepaalde doelgroepen.

Zet ondernemers in als ambassadeurs voor het toeristisch HvT, dus laat de ondernemers

hun zakelijke contacten combineren met promoten toeristisch HvT.

Trigger nieuwe initiatieven in de vrijetijdseconomie middels een prijsvraag.

Zet de “Domelaar” in voor de vrijtetijdseconomie.

Zog voor slecht weer activiteiten in de HvT.

Beeldmateriaal HvT.

Koppel toerisme aan de Zorg.

Arbeidsparticipatie

Doelen; toename reguliere werkgelegenheid en toename arbeidsparticipatie (mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt)

Profileer de combinatie tussen wonen en werken in de HvT naar buiten.

Optimaliseer de samenwerking tussen Werkplein en het gemeentelijk ondernemersloket en

ventileer deze samenwerking naar buiten, zodat belanghebbenden hiervan afweten.

HvT Hongarije Hotel (nadere info bijDOV).

Zorg voor een optimale samenwerking tussen onderwijs- lokale bedrijven- schoolverlaters.

Verbind schoolverlaters met werk aan de regio/ gemeente.

Profileer/ betrek de agrarisch sector bij de arbeidsparticipatie, met name de “slow food/

productie van lokale producten.

Optimaliseer en organiseer snuffelstages/job rotation/ jobcarving en profileer deze lokaal.

Zorg voor een optimale toegang naar de arbeidsmarkt voor reguliere werklozen en ook

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitventen stichting “Zwaluwstaarten” tav techniek/ duurzaamheid en verbinden met lokale

bedrijven/ jeugd.

Fondsen/ subsidiewerving.

Zorg voor een optimale samenwerking tussen de lokale werkgevers en de sociale dienst.

Haal nieuwe bedrijven naar HvT.

Aansluiting werk-jeugd (werkgelegenheid Jeugd).

Breng de kansrijke (clusters) bedrijvigheid in contact met onderwijsinstellingen.

Ontwikkel een business model voor “duurzaam inzetten van mensen’.

Gebruik de sector Zorg als profilering van de HvT.

Communiceer naar buiten welke resultaten je boekt: zorg voor een positieve profilering van

de aanpak door de samenwerkende stakeholders te profileren.

Herken ondernemerschap bij werkzoekenden en verricht dan ook maatwerk bij het helpen

aan een baan/ bestaan als zzp-er.

Arbeid webshop.

Hoe nu verderl proces

De hierboven geformuleerde acties worden in het actieplan van de economische visie

verwerkt.

Vervolgens wordt de economische visie en het actieplan ter vaststelling aan de

gemeenteraad voorgelegd. Ook wordt de raad verzocht een startbudget te koppelen aan

het actieplan. Het budget voor deze acties wordt niet tot in detail bepaald. Een “algemeen”
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sociaal/ economisch fonds geeft namelijk meer ruimte om de acties (thans of later

geformuleerd) te kunnen uitvoeren.

De planning is om de raad instemming te vragen voor de economische visie en het

actieplan op 30 juni 2015, ten tijde van besluitvorming Kadernota van de gemeente HvT.

£ _ In de tiĳd tussen nu en 30 juni worden er 3 actiewerkgroepen gevormd. Voor elk thema 1

werkgroep; zijnde Arbeidsparticipatie, Vrijtetijdseconomie en Detailhandel.

Deze actiewerkgroepen gaan al aan de slag met de acties die geen budget nodig hebben,

het “laaghangende fruit”. Aldus hoeven de actiewerkgroepen niet de besluitvorming van 30

juni af te wachten.

De actiewerkgroepen koppelen hun voortgang terug aan de economische werkgroep, zodat

de economische werkgroep desgewenst kan monitoren en kan bijsturen.

£ De economische werkgroep stelt voor om de actiewerkgroep te laten bestaan uit; 1 lid van

de economische werkgroep (dit lid adopteert een thema), 1 ambtelijk medewerker en 1/2

ondernemers die affiniteit hebben met het thema. Aldus bestaat een actiewerkgroep uit 3-4

personen in het totaal.

« Voor de actiewerkgroep betreffende het thema Detailhandel kan geput worden uit de reeds

opgerichte klankbordgroep, die samenwerkt met

Afspraken

«  Het ondernemersplatform levert voor 15 mei de namen van de ondernemers aan die zitting

willen nemen in de actiewerkgroepen per thema.

£ De economische werkgroep geeft voor 15 mei aan wie welk thema “adopteert”.

« De gemeente levert voor 15 mei de namen van de ambtelijke medewerkers aan.
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