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Voorstel:
De kadernota economisch beleid vast te stellen.

Inleiding
De huidige nota economisch beleid is geschreven voor de periode 2013-2020. Gezien de dynamiek
van de economie in Dalfsen en daarbuiten is het zinvol het huidige economisch beleid tegen het licht
te houden en opnieuw te definiëren. De eerste stap naar een nieuw economisch beleid is het opstellen
van een kadernota economisch beleidsplan. Met deze nota bepaalt de raad de kaders voor het nieuw
op te stellen economisch beleidsplan voor de periode 2023 tot en met 2027.
Argumenten:
1. De kadernota is een noodzakelijke stap om te komen tot nieuw economisch beleid
Met deze kadernota worden kaders geschetst voor het nieuw op te stellen economisch beleidsplan.
Deze stap zorgt ervoor dat eenduidigheid bestaat over de actuele stand van zaken en de huidige
trends en ontwikkelingen. Daarnaast geeft de kadernota richting wat betreft opgaves en
uitgangspunten voor het nieuwe beleidsplan.
2. De kadernota is op participatieve wijze en gedragen tot stand gekomen
Bij het opstellen van de kadernota zijn verschillende processtappen gevolgd. Ten eerste is desk
research uitgevoerd, gericht op de koppeling met bestaand beleid en met focus op de regionale,
landelijke en mondiale trends en ontwikkelingen. Een concept versie van de kadernota is tijdens een
sessie getoetst met lokale bestuurlijke vertegenwoordigers van ondernemerskringen. De input is
verwerkt in het voorliggende concept, waarmee een gedragen kadernota vanuit zowel theorie als
praktijk is opgesteld.
3. De kadernota voorziet inhoudelijk op een aantal uitgangspunten
Aan de hand van desk research en de consultatierondes zijn verschillende uitgangspunten en
opgaves geformuleerd. Ten opzichte van het huidige economisch beleidsplan zijn er enkele
accentverschillen. Zo is er nadrukkelijker aandacht voor innovatie en transformatie. In tegenstelling tot
het huidige beleid wordt daarnaast ingezet op meer gemeentelijke regie en sturing. De geformuleerde
opgaves vormen de basis voor het op te stellen beleidsplan en worden daarin nader uitgewerkt. Het
gaat om de volgende punten:
1. Behoud en versterken van lokale werkgelegenheid
a. Focus op lokaal ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf (mkb)
b. Voor het volgen van vervolgonderwijs gaan jongeren bijvoorbeeld naar Zwolle. Inzetten op
woningbouw voor deze doelgroep, passend bij de (toekomstige) bevolkingsopbouw van Dalfsen
is van belang, zij zijn de arbeidskrachten van de toekomst.
2. Toekomstbestendig vestigingsklimaat
a. Afwegingskader lokaal ondernemerschap en vestigingsklimaat. Het verdient aanbeveling om in
samenhang met de economische visie een afwegingskader op te stellen waarin helder wordt wat
wordt verstaan onder ‘lokaal ondernemerschap’.
b. Aandacht voor (her)ontwikkeling bedrijventerreinen. Er zal - in samenspraak met de regio nadrukkelijk aandacht uit moeten gaan naar het vinden en ontwikkelen van nieuwe locaties met
het nog op te stellen afwegingskader in het achterhoofd.
c. Detailhandel: gezien de al ingezette en nog te verwachten ontwikkeling wat betreft een afname
van met name het retailaanbod is het verstandig in de economische visie richtinggevende
uitspraken over te doen over de (ruimtelijke) impact van deze ontwikkelingen.
d. Ondersteunen en faciliteren versterken organisatiegraad ondernemers en bedrijventerreinen: om
de toekomstige toekomstbestendige opgaven het hoofd te bieden is samenwerking tussen
ondernemers en op bedrijventerreinen noodzakelijk.
e.
Versterken mobiliteit en bereikbaarheid: een goede bereikbaarheid, met name van de kernen is
essentieel voor een goed functionerende economie.

3. Toekomstbestendige landbouwsector
a. Ondersteunen agrarische ondernemers bij inzet op toekomstbestendige bedrijvigheid binnen of
buiten de agrarische sector.
b. Een toekomstbestendige landbouwsector vraagt om flexibiliteit. Het bieden van planologische
ruimte om ontwikkelingen in het buitengebied te laten landen kan helpen bij het hervormen van
de sector met behoud van de landschappelijke kwaliteit.
4. Innovatie
a. Verschillende transities, onder meer op het gebied van energie, circulaire economie en de
agrarische sector, vragen om innovatie. Innovatie draagt immers bij aan de
toekomstbestendigheid van deze sectoren.
b. Focus op regionale samenwerking. Op het gebied van innovatie is het verstandig aan te haken bij
ontwikkelingen in de regio Zwolle, bijvoorbeeld binnen Kennispoort. Dit zijn immers vraagstukken
die niet enkel op de schaal van Dalfsen kunnen worden opgelost. Samen optrekken is
noodzakelijk, ook om versnelling van innovatie op bedrijfsniveau te kunnen bewerkstelligen.
c. Samenwerking subregio: naast de samenwerking in de regio Zwolle is ook samenwerking en
informatieuitwisseling in de subregio van belang.
d. Onderwijs: het is ook verstandig de samenwerking met het onderwijs nader vorm te geven. Via
Hogeschool Windesheim worden geregeld afstudeeropdrachten in de regio georganiseerd.
Kennis en innovatie worden op die manier over de regio (en Dalfsen) verspreid én de bekendheid
en aantrekkingskracht van bedrijven in Dalfsen neemt toe.
Kanttekeningen en risico’s
Het vorige economisch beleidsplan is opgesteld voor de periode 2013-2020. Het vigerende beleid
doet niet voldoende recht aan de huidige economische situatie. Gezien de dynamiek van de
economische ontwikkelingen is het noodzakelijk actueel beleid te voeren op dit vlak.
Kanttekening hierbij is wel dat goede voorspellingen momenteel lastig zijn van vanwege verschillende
crisissen/ontwikkelingen waar we mee te maken hebben.
Alternatieven:
Er kan besloten worden om nu geen kadernota vast te stellen en meteen zonder kader over te gaan
tot het opstellen van economisch beleid. Het risico is dat er dan een eindresultaat kan komen te liggen
dat onvoldoende voldoet aan de verwachtingen van uw raad.
Duurzaamheid:
N,v,t,
Financiële dekking:
Vooralsnog is er bij de perspectiefnota 2023 - 2026 voor een uitvoeringsagenda behorend bij het nog
vast te stellen nieuwe economisch beleidsplan in 2023 een budget van € 10.000 per jaar voor een
periode van vier jaar door uw raad beschikbaar gesteld. Mocht dit in de praktijk ontoereikend zijn dan
komen wij er bij uw raad op terug.
Communicatie:
Het besluit van uw raad wordt gedeeld met de externe stakeholders welke tijdens een
consultatieronde al hebben kunnen meedenken over de kadernota.
Vervolg:
Na vaststelling van de kadernota zal er een aanbesteding plaatsvinden voor de uitwerking van de
kadernota richting een economisch beleidsplan. Ook voor het vervolgproces zal er uitgebreid
geparticipeerd worden waarover wij via de gebruikelijke kanalen zullen communiceren.

Het nieuwe beleid wordt in samenspraak met lokale bestuurlijke vertegenwoordigers van
ondernemerskringen uitgewerkt. Zij zullen tijdens meerdere bijeenkomsten hun inbreng kunnen
leveren voor de uitwerking van het economische beleidsplan en te stellen uitvoeringsagenda. Ook
zullen zij na de opstelling van het concept de mogelijkheid krijgen hierop te reageren.

Bijlagen:
Kadernota economisch beleid
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

Raadsbesluit

de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
H.J. van der Woude

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, nummer 1494;

besluit:
De kadernota economisch beleid vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 november
2022.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

