


Inhoud
• Welkom en doel bijeenkomst

5 minuten

• Conclusies economisch beleid en ondernemersklimaat
10 minuten

• Vraagstelling en discussie over rapportage
15 minuten

• Structureren nieuw beleid
5 minuten

• Interactieve bespreking stellingen
25 minuten
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Doel bijeenkomst

• Informeren en discussiëren over de belangrijkste conclusies 
t.a.v. het economisch beleid en ondernemersklimaat

• Bewustwording creëren over de invloed van de gemeente 
op verschillende thema’s en schaalniveaus

• De eerste stap zetten richting doelgericht economisch 
beleid voor Tynaarlo
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Economisch beleid II (conclusies)
• Na de beleidsbreuk in 2014 heeft de raad geen nieuwe 

kaders gesteld aan het beleid (maar de raad is wel 
geïnformeerd)

• In de Kadernota ‘Tynaarlo Verbindt’ is geen sprake van een 
logische samenhang tussen het hoofddoel, themadoelen, 
subdoelen en gewenste effecten en de rol van de 
gemeente daarbij

• Er is – ondanks de beleidsbreuk – qua thematiek en 
onderwerpen meestal wel een relatie tussen de 
uitgevoerde projecten en de beleidswensen- en doelen die 
in Kadernota ‘Tynaarlo Verbindt’ beschreven staan
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Ondernemersklimaat I

• Ondernemers vinden het doorgaans prettig ondernemen in 
Tynaarlo maar dat komt – in hun waarneming – niet door 
het gemeentelijk beleid

• De woon- en leefomgeving en de bereikbaarheid worden 
het hoogst gewaardeerd door ondernemers

• Informatievoorziening en dienstverlening van de gemeente 
naar ondernemers toe wordt slecht beoordeeld

• Ondernemers voelen zich niet sterk verbonden aan de 
gemeente Tynaarlo, maar wel aan de eigen dorpskern
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Ondernemersklimaat II

• Ondernemers zijn vaker positief over de snelheid- en 
professionaliteit van vergunningverlening dan dat zij 
hierover negatief zijn, maar kosten worden als hoog 
ervaren

• Ondernemers zijn positief over de rol van de 
bedrijfscontactfunctionaris, maar de 
bedrijfscontactfunctionaris heeft onvoldoende slagkracht in 
de organisatie

• De uitkomsten zijn vergelijkbaar met de 
Ondernemerspeiling Drenthe (2016). 
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Vragen naar aanleiding van de 
rapportage

(15 minuten)
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Nieuw economisch beleid 2019-2024

• Het economisch beleid van Tynaarlo is toe aan vervanging 
en vernieuwing

• Maak een heldere en samenhangende keuze voor 
hoofddoelen, subdoelen en verwachte/gewenste effecten

• Wees duidelijker over wat de gemeente doet en de rollen 
van andere partijen (ondernemers, de RGA, de provincie)

Maar hoe moet dat dan?
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Relevante thema’s voor de economie op 
het juiste schaalniveau
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SubdoelHoofddoel
Thema

(Onderwerp 
of sector)

Thema A

Doel A Subdoel A

Subdoel B
Doel B

• Rol gemeente
• Rol andere partijen
• Acties om doel te 
bereiken
• Verwachtingen 
/gewenste effecten

• Inspanningen die de 
gemeente verricht op 
bovenlokaal 
schaalniveau

• Inspanningen die de 
gemeente verricht op 
bovenlokaal 
schaalniveau

• Beschrijf en motiveer 
waarom er voor het 
thema gekozen is



Mentimeter: pak de smartphone!

• Ga naar www.menti.com 

• Vul de code in: 27 55 90
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http://www.menti.com/


• Het Rekenkameronderzoek naar het Economisch Beleid en 
Ondernemersklimaat van Tynaarlo is nu afgerond

• Het rapport zal ter besluitvorming worden aangeboden aan 
de gemeenteraad
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Vervolg






	Slide 1
	Inhoud
	Doel bijeenkomst
	Economisch beleid I
	Economisch beleid II (conclusies)
	Economisch beleid III (conclusies)
	Ondernemersklimaat I
	Ondernemersklimaat II
	Vragen naar aanleiding van de rapportage (15 minuten)
	Nieuw economisch beleid 2019-2024
	Relevante thema’s voor de economie op het juiste schaalniveau
	Slide 12
	Mentimeter: pak de smartphone!
	Vervolg
	Slide 15
	Slide 16

