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Kerntakendiscussie - thema economie en werk 

 

 

Voorstel (elk beslispunt apart in stemming te brengen): 

1. Het college verzoeken voor het thema economie en werk scenario 1 uit te 

werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

2. Het college verzoeken voor het thema economie en werk scenario 2 uit te 

werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

3. Het college verzoeken voor het thema economie en werk scenario 3 uit te 

werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

4. Het college verzoeken voor het thema economie en werk scenario 4 uit te 

werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Inleiding 

In het voorliggende raadsvoorstel worden voor het thema economie en werk de vier 

overheidsrollen uit de Visie Kerntakendiscussie in scenario’s beschreven. Uitgangspunt daarbij is 

dat er geen wettelijke verplichtingen zijn binnen dit thema, dat maakt dat er grote 

beleidsvrijheid voor de gemeente is. 

 

Wij stellen u voor per scenario een uitspraak te doen over de wenselijkheid om dat scenario 

door het college te laten uitwerken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 

2016.  

 

Wettelijk kader 

Voor economie en werk gelden geen wettelijke verplichtingen. 

 

Gemeentelijk beleid 

Het ontwikkelen en uitvoeren van economisch beleid is een gemeentelijke keuze. Onze 

gemeente houdt zich hiertoe bezig met: 

 economisch beleid algemeen (verbeteren vestigingsklimaat, optimaliseren 

ondernemersdienstverlening, stimuleren innovatie en ondernemerschap, promotie en 

acquisitie bedrijfskavels); 

 centrummanagement (versterken economische positie binnenstad); 

 de warenmarkt (versterken wekelijkse markten); 

 reclameheffing bedrijventerreinen (verduurzamen bedrijventerreinen). 

 

Visie Kerntakendiscussie 

Doetinchem vervult een klassieke centrumfunctie met een sterke werkgelegenheidspositie 

(met ruim 33.000 banen), zo stelt de Visie Kerntakendiscussie. Op het gebied van wonen, 

werken, onderwijs, winkelen en recreatie is Doetinchem van belang voor de omliggende 

gemeenten. Wel heeft Doetinchem een relatief hoog aandeel van banen in de industrie, 

gezondheidszorg en detailhandel, hetgeen kwetsbaar kan zijn in het licht van de (inter)nationale 

economische ontwikkelingen. In het ondernemersklimaat zien we de Achterhoekse 

eigenschappen terug; ondernemers zijn innovatief, betrokken en goed geworteld in de 

samenleving.  

De sterke werkgelegenheidspositie vertaalt zich in een hoge arbeidsparticipatie. Wel stijgt het 

aantal huishoudens dat door werkloosheid langdurig is aangewezen op een bijstandsuitkering.  
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Deze kwetsbare groep dreigt buitenspel te komen. De Visie constateert dat een sterke en 

duurzame economie van groot belang is voor een vitale samenleving. Werk geeft mensen een 

inkomen, helpt hen om hun talenten te ontwikkelen en biedt sociale contacten. Eigen 

verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit is een groot goed. Iedereen is immers 

verantwoordelijk voor zijn eigen toekomst. 

 

Huidige gemeentelijke rolinvulling 

De huidige gemeentelijk rolinvulling is op het beleidsthema economie en werk divers. In veel 

gevallen stellen gemeente en ondernemers samen de kaders en voeren gemeente en 

ondernemers afzonderlijk en deels gezamenlijk de bijbehorende taken uit (overheidsrol 3). 

Daarnaast laat de gemeente veel economische taken aan de ondernemers en faciliteert ze 

hoogstens (met bijvoorbeeld de ontwikkeling van bedrijfsterreinen (overheidsrol 4). Inzet op 

economie en werkgelegenheid vergroot de kans voor onze inwoners om uit te stromen uit 

uitkeringsvoorzieningen en begeleiding in het sociaal domein. 

 

Scenario’s kerntakendiscussie 

Vanuit de vier rollen van de overheid beschrijven we hierna vier scenario’s voor het thema 

economie en werk. 

 

Scenario 1 – De gemeente voert zoveel mogelijk economische taken zelf uit (overheidsrol 1) 

In algemene zin houdt de gemeente Doetinchem zich bij het thema economie en werk vooral 

bezig met het versterken van de economische positie van en het ondernemersklimaat in 

Doetinchem en met het stimuleren dat bedrijven zich vestigen in de gemeente. Binnen het 

eerste scenario stelt de gemeente niet alleen de kaders hiervoor, maar voert de gemeente 

daartoe zoveel mogelijk taken zelf uit. De gemeente exploiteert een ondernemersloket, doet 

zelf aan citymarketing (bijvoorbeeld via een eigen promotiebureau), zet economische 

programma’s op en voert deze uit, ontwikkelt bedrijventerreinen en verzorgt de promotie en 

acquisitie van bedrijfskavels. 

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 1 zijn: 

a. Economische taken regionaal oppakken. 

Binnen dit eerste scenario is het een keuzemogelijkheid om de economische taken vooral in 

regionaal verband op te pakken, vanuit de veronderstelling dat de economie van 

Doetinchem niet los gezien kan worden van die van de (West-)Achterhoek. Voorbeeld 

daarvan is het met de vier West-Achterhoekse gemeenten ontwikkelingen en revitaliseren 

van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. 

b. Doetinchem magneet van de Achterhoek. 

Keuzemogelijkheid is om de economie en Doetinchem als centrum van de Achterhoek een 

grote waarde toe te kennen. Voor een vitale, leefbare en toekomstbestendige regio is een 

economisch bloeiende centrumgemeente cruciaal. De gemeente zet zich dan ook fors in 

voor een aantrekkelijke binnenstad en het creëren van werkgelegenheid, bijvoorbeeld via 

het Aanvalsplan Binnenstad en door te investeren in en zelf uitvoeren van citymarketing. 

Koppeling met de thema’s sport en cultuur liggen hier voor de hand. 

c. Ruim baan voor een innovatieve Achterhoek. 

Keuzemogelijkheid is ook dat Doetinchem zich met de andere gemeenten in de Achterhoek 

richt op het stimuleren van innovatieve (maak-)industrie als kenmerk van de economische 

activiteit in de regio Achterhoek, bijvoorbeeld via het opstellen en uitvoeren van een 

economische programma daartoe. Accent binnen het eerste scenario ligt daarbij op het 

opstellen van dit plan en het uitvoeren van de daarbij horende (inter)gemeentelijke taken. 
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d. Versterken lobby-, acquisitie- en subsidiefunctie. 

Ten behoeve van het versterken van de economische positie van Doetinchem is het een 

optie om een gemeentelijke lobby-, acquisitie en/of subsidiefunctie, eventueel in regionaal 

verband, vorm te geven. In het verleden had de gemeente een subsidie- en lobbyspecialist, 

die zichzelf terugverdiende. 

 

Scenario 2 – De gemeente laat economische taken zoveel als mogelijk door anderen uitvoeren 

(overheidsrol 2) 

Ook binnen het tweede scenario bij het thema economie en werk stelt de gemeente de kaders 

voor het versterken van de economische positie van en het ondernemersklimaat in 

Doetinchem en voor het stimuleren dat bedrijven zich vestigen in Doetinchem. Anders dan 

binnen het eerste scenario besteedt de gemeente de uitvoering van de bijbehorende acties 

zoveel als mogelijk uit aan anderen. 

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 2 zijn: 

a. Doetinchem magneet van de Achterhoek. 

Vanuit de keuze om fors in te zetten op een aantrekkelijke binnenstad en op het creëren 

van werkgelegenheid, is het een mogelijkheid binnen scenario 2 om het Aanvalsplan 

Binnenstad met kracht uit te werken en de uitvoering, evenals citymarketing, uit te 

besteden aan marktpartijen. 

b. Ruim baan voor een innovatieve Achterhoek. 

Vanuit de keuze voor het stimuleren van innovatieve (maak-)industrie als kenmerk van de 

economische activiteit in de regio Achterhoek, is het binnen scenario 2 een mogelijkheid 

om in regionaal verband daartoe een economische programma te laten opstellen en 

onderdelen daarvan te laten uitvoeren door marktpartijen. 

c. Digitale bereikbaarheid verbeteren. 

Digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker en biedt steeds meer mogelijkheden voor 

allerlei voorzieningen op afstand en bijvoorbeeld voor economische activiteiten in het 

buitengebied. Vandaar dat de keuze om digitale bereikbaarheid voor iedereen in onze 

gemeente mogelijk te maken. Specifiek gaat het hierbij om het realiseren van glasvezel in het 

buitengebied. Onlangs hebben provincie en Achterhoekse gemeenten hiertoe de 

Glasvezelmaatschappij Achterhoek opgericht. 

 

Scenario 3 – (overheidsrol 3) 

Binnen scenario 3 bij het thema economie en werk werkt de gemeente nauw samen met 

ondernemers om met hen te bepalen wat gedaan moet worden om de economische positie 

van Doetinchem en het ondernemersklimaat te versterken. En met elkaar bepalen gemeente 

en ondernemers hoe en wie de bijbehorende activiteiten uit gaat voeren. Een ondernemers-

loket is dan gezamenlijk opgezet. 

 

Keuzemogelijkheden binnen het derde scenario zijn: 

a. Doetinchem magneet van de Achterhoek. 

Vanuit de keuze om fors in te zetten op een aantrekkelijke binnenstad en op het creëren 

van werkgelegenheid, is het een mogelijkheid om binnen scenario 3 dit samen met 

ondernemers en maatschappelijke partijen op te pakken. Citymarketing wordt dan 

gezamenlijk ingevuld en uitgevoerd. Hierbij hoort ook het Aanvalsplan Binnenstad met 

kracht uitwerken, samen met ondernemers. 
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b. Ruim baan voor een innovatieve Achterhoek. 

Vanuit de keuze voor het stimuleren van innovatieve (maak-)industrie als kenmerk van de 

economische activiteit in de regio Achterhoek, is het binnen scenario 3 een mogelijkheid 

om samen met economische partners een economisch programma daartoe op te stellen en 

uit te voeren. 

c. Technisch hoger onderwijs in Doetinchem. 

In combinatie met het stimuleren van innovatieve (maak-)industrie in de Achterhoek is het 

van belang om technisch hoger onderwijs in Doetinchem te hebben. Dit stimuleert 

innovatie en dit bindt studenten. Binnen scenario 3 ligt het accent op het samen met 

onderwijsorganisaties pogen technisch hoger onderwijs naar Doetinchem te halen. 

 

Scenario 4 – (overheidsrol 4) 

Binnen het vierde scenario laat de gemeente het aan ondernemers zelf over om initiatieven te 

ontplooien die de economische positie van Doetinchem en het ondernemersklimaat 

versterken. De gemeente stelt hoogstens budget beschikbaar ter stimulering van deze 

initiatieven. Ondernemers zetten zelf een ondernemersloket op. Ondernemers geven zelf 

invulling aan citymarketing en aan economische programma’s. De ontwikkeling en exploitatie 

van bedrijventerreinen laat de gemeente, binnen de kaders van het bestemmingsplan, over aan 

de markt. 

 

Financiën 

Op dit moment geeft de gemeente jaarlijks circa € 1 miljoen uit op het thema economie en 

werk. Daarnaast heeft de gemeente inkomsten vanuit de warenmarkt van jaarlijks ongeveer 

€ 140.000. 

Het lijkt mogelijk om met een subsidie- en lobbyspecialist meer subsidies binnen te halen voor 

gemeentelijke activiteiten en projecten.  

 

 

De raadswerkgroep kerntakendiscussie, 

 

drs. B.P.M. Janssens,     A.J. Verhoeven, 

griffier         voorzitter 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de raadswerkgroep kerntakendiscussie over de kerntakendiscussie - 

thema economie en werk; 

 

gezien de aangenomen amendementen op dit voorstel; 

 

gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 19 maart 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


