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aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Op grond van recente inzichten en reeds ondernomen beleid in de Europese Unie en in Nederland op
(inter)nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau wordt voorgesteld het kader - zoals aangegeven in
paragraaf 3 van dit voorliggende voorstel – ten behoeve van het sociaal economisch beleid voor de
gemeente Valkenswaard, vast te stellen.
B.

Aanleiding advies

Medio 2005 heeft er een themabijeenkomst plaats gevonden tussen gemeenteraad en ondernemers uit
Valkenswaard. Vervolgens is er een Stuurgroep Economische Zaken gevormd , die aanzetten heeft
ontworpen teneinde een aantal knelpunten op te lossen.
Een van deze aanzetten was het opstellen van een Economisch Actieplan. Alvorens daartoe over te gaan,
is besloten om een beleidskader als basis te laten fungeren . De bouwstenen voor dit beleidskader zijn
uiteindelijk ontleend aan de nota over de Strategische beleidsvisie voor de gemeente Valkenswaard
(2001) en de recent opgestelde tactische beleidsnota “ Sociaal – Economisch Beleid 2006-2010 “.
De tactische nota is begin van dit jaar in nauwe samenspraak met de bovengenoemde Stuurgroep door de
heer dr. G. Mustert opgesteld. Beide voornoemde nota’s zijn op de raadsleeskamer ter inzage gelegd.
C.

Toelichting advies

1. Inleiding.
Een sterke sociaal-economische structuur is voor onze gemeente met 31.000 inwoners een essentiële
functie, die overigens ook past in cultureel opzicht in Valkenswaard. Het is van belang die functie ook
voor de toekomst veilig te stellen in verband met de bijdrage die het brede bedrijfsleven levert aan de
dynamiek in onze Valkenswaardse samenleving, de (toekomstige) werkgelegenheid en het noodzakelijke
draagvlak voor voorzieningen. In essentie is de formele gemeentelijke taak op economisch terrein beperkt
maar binnen de sociaal-economische structuur zijn wij als gemeente vanuit onze regisseursrol de meest
aangewezen partij om de relaties naar andere (overheids)beleidsterreinen aan te sturen en te verbinden en
een evenwichtige ontwikkeling in samenhang met andere maatschappelijke sectoren te bewaken en te
stimuleren.
2. Probleemstelling.
Het oude specifieke regionaal economische beleid is vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw
geleidelijk afgebouwd. In de loop der jaren is er een nieuwe benadering ontwikkeld, die niet meer
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gericht is op het compenseren van handicaps in het vestigingsklimaat, maar op het benutten van de sterke
punten ervan.
Dit beleid wordt sinds medio 2004 door het rijk uitgedragen in zes regio’s, waarvan Zuidoost -Nederland
er één is.
Uit het sociaal – economisch profiel van de gemeente Valkenswaard ( bron: Nota Sociaal - Economisch
Beleid 2006-2010, pagina 8) blijkt dat Valkenswaard zich met de gemeente
Eindhoven in positieve zin onderscheidt als het om economische groei gaat maar ook daarvan in
negatieve zin afwijkt als het om economische kracht gaat. Wat voor Zuidoost -Brabant in het algemeen
geldt (goed in groei maar matig in kracht) geldt voor Valkenswaard in versterkte mate. En dat baart ons
zorgen. En dat geldt nog in versterkte mate voor het inzicht dat achterblijvende investeringsbereidheid
in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de povere score op het gebied van economische kracht.
Al met al zorgen en redenen genoeg om nu serieus werk te maken van een beleid gericht op versterking
van het sociaal – economische klimaat in Valkenswaard.
3. Kader voor een adequaat sociaal-economisch beleid voor de komende jaren 2006-2010.
Teneinde een beleid te ontwikkelen dat gericht is op versterking van het sociaal-economische klimaat in
Valkenswaard is het noodzakelijk om een daartoe geëigend beleidskader te ontwerpen dat op
Valkenswaardse snit gesneden is.
3.1.
Algemeen.
Reeds in paragraaf 1. hebben wij aangegeven waar als regisseur onze sterke kanten liggen binnen een
sociaal – economische structuur. In het verlengde hiervan is het dus van belang dat wij als gemeente bij
voortduring nagaan op welke wijze wij het voorspoedig functioneren van het brede bedrijfsleven in onze
gemeente kunnen faciliteren. Als uitgangspunt hanteren wij hierbij dat het in de verhoudingen van
anno 2006 past om dit bedrijfsleven en de gemeente als partners te zien, die zakelijk met elkaar omgaan.
Daarbij dient met name ook aansluiting gezocht te worden bij de onderwijswereld in onze gemeente.
Dit uitgangspunt komt in onze optiek tot uitdrukking in een overlegstructuur met een periodiek overleg
op basis van een agenda waaraan beide zijden een bijdrage leveren en elkaar uiteindelijk aanspreken op
de afspraken die binnen dit overleg worden gemaakt. De gemeente zal ten aanzien van deze
overlegstructuur het voortouw nemen en blijven toezien op een adequaat functioneren daarvan.
In paragraaf 3.2. staan de onderwerpen in de optiek van de gemeente als agenda van voornoemd
periodiek overleg benoemd.
a. Specifiek.
Onderstaand wordt ten aanzien van een aantal kernelementen binnen het sociaal – economisch
beleidskader centrale doelstellingen benoemd:
- ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid:
De werkgelegenheidsfunctie in de gemeente Valkenswaard kwantitatief en kwalitatief versterken.
- ten aanzien van arbeidsmarktbeleid:
het bevorderen van een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
- ten aanzien van productiemilieubeleid:
het bevorderen van en het instandhouden van een omgeving waarin het goed ondernemen is.
- ten aanzien van productiestructuurbeleid:
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het bevorderen van klimaat waarin een levenskrachtig samenstel van ondernemingen kan ontstaan en
vervolgens in stand kan blijven.
- ten aanzien van kenniseconomie:
het ontwikkelen van een klimaat dat bijdraagt aan de verbetering van de bedrijvigheid gericht op de
kenniseconomie.
Dwars door deze specifieke beleidsdoelstellingen zijn voor het welslagen van een sterke gemeentelijke
sociaal-economische structuur twee meer algemene voorwaarden een cruciale rol, te weten:
- het bevorderen van een klimaat waarin hoogopgeleiden Valkenswaard weer als woonplaats kiezen en
- het creëren van een vestigingsklimaat van allure.
3.3.
Sectoren.
De bovengenoemde kernelementen zullen per onderstaande sector uitgewerkt worden:
- de primaire sector: de land- en tuinbouw;
- de secundaire sector: de industrie;
- de zakelijke dienstverlening;
- toerisme en recreatie;
- detailhandel en horeca.
3.4.
Nadere uitwerking.
Het college is voornemens om de uitwerking van bovengenoemde doelstellingen qua proces, inhoud en
tempo vertalen in een op te stellen Economisch Actieprogramma. Daartoe zullen ook (bestuurlijke en/of
ambtelijke) werkgroepen ingesteld worden waarin onze partners – genoemd in paragraaf 3.1. van dit
voorliggende voorstel – vertegenwoordigd zullen zijn.
Voor deze uitwerking zal het college de beleidssuggesties, zoals deze in de bijgaande nota “ SociaalEconomisch beleid 2006-2010 ” per bovengenoemde sector staan aangegeven, als leidraad nemen.
Daarnaast zal het college de raad over de voortgang en de resultaten periodiek informeren.
D.

Vervolgstappen / proces

De nadere uitwerking van voorliggend beleidskader zal opgenomen worden in een op te stellen
Economisch Actieprogramma, welke acties vervolgens worden opgenomen in afdelings/bedrijfsplannen.
Hierbij wordt gedacht aan werkgroepen die zich gaan bezig houden met bijvoorbeeld de volgende
onderwerpen; opstellen en uitvoeren plan van aanpak beheer bestaande bedrijventerreinen, opstellen en
uitvoeren plan van aanpak beheer centrum, recreatie en toerisme, bedrijvigheid Valkenswaard-Zuid.
Daarnaast is het mogelijk dat aandacht gegeven wordt aan onderwerpen als; de invulling van het
economisch loket, infrastructuur en Brainport waarbij het doel is aan te haken bij initiatieven en kansen
die goed zijn voor Valkenswaard.
Tevens zal een bestuurlijke stuurgroep in het leven worden geroepen die erop gaat toezien dat de
uitvoering van het sociaal-economisch beleid goed verloopt.
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E.

Communicatie

Zowel intern als extern zal over de verdere uitwerking van voorliggend beleidskader en de vertaling
daarvan in een Economisch Actieprogramma overleg gevoerd dan wel gepubliceerd worden.
F.

Financiën

De kosten van de nadere uitwerking van bovengenoemd beleidskader in een Economisch
Actieprogramma worden deels bekostigd uit reguliere budgetten, voortvloeiende uit de activiteiten zoals
opgenomen in de bestaande afdelings /bedrijfsplannen, en deels uit de in de begroting en 2006 en 2007
opgenomen stelposten, resp. € 25.000,-- (2006) en € 75.000,-- ( 2007).
G.

Voorstel

Op grond van recente inzichten en reeds ondernomen beleid in de Europese Unie en in Nederland op
(inter)nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau wordt voorgesteld het kader - zoals aangegeven in
paragraaf 3 van dit voorliggende voorstel – ten behoeve van sociaal - economisch beleid voor de
gemeente Valkenswaard, vast te stellen.
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Ter inzage liggende stukken
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De Nota “ Sociaal-Economisch Beleid 2006-2010”;
De Nota “ Strategische beleidsvisie 2001 voor de gemeente Valkenswaard”;
De Nota “Pieken in Zuidoost Nederland”;
De Nota “Brainport Navigator 2013, Lissabon voorbij.
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