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Inhoud

Lochem werkt! geldt op veel niveaus. Ondernemers
werken hier graag enwillenwaarmogelijk investeren,
uitbreiden of samenwerken. De gemeente Lochem
biedt hiervoor de ruimte: letterlijk en figuurlijk. Door
bedrijventerreinen verder te ontwikkelen, door onder-
nemers te steunen bij uitbreidingen.Maar ook sociaal:
door te stimuleren dat jongeren,werklozen ofmensen
diemeer begeleiding nodig hebben aan de bak komen.
Lochemwerkt eveneensduurzaam:waarmogelijk lopen
bedrijven in Lochem voorop bij de energietransitie,
circulaire economie en natuur-inclusief ondernemen.
Daarnaast versterken we specifiek recreatie en toe-
risme als belangrijke sector in Lochem.

Voor het opstellen van deze Economische Agenda zijn
veel ideeën en inbreng verzameld.Dat gebeurde bij de
gesprekken tijdens de Lochem Inspireert Collegetour,
bij de evaluatie van de vorige agenda, door opmerkin-
gen enwensen die zijn opgehaald bij ondernemingen
en instellingen,met de visie Recreatie en Toerisme en
het Collegeprogramma 2018 - 2022 en daarop volgend
de Kadernota 2020. In dit Collegeprogramma is ‘Sterke
Economie’ als een van de hoofdthema’s benoemd.

Net alshet Collegeprogramma isookdezeEconomische
Agenda geen dichtgetimmerd verhaal.Deze Economi-
sche Agenda geeft richting en duiding, maar er is
ruimte om onderweg jaarlijks bij te sturen.

Tijdens de Lochem Inspireert Collegetour is op aan-
raden van veel inwoners een vijfde thema toegevoegd:
Slagvaardig Lochem. Inwonerswillen dat de gemeente
lef toont, flexibel en innovatief is. Dit vragen onderne-
mers ook. Geprobeerd is dat ook in deze Economische
Agenda waar te maken.Welke ambities en focus we
daarbij hebben en hoewe die gaan uitvoeren, hebben
we in deze agenda uitgewerkt.
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1.1. Zeilen bijzetten

Lokaal beleid is belangrijk
Toch is het belangrijk om lokaal economisch beleid te
voeren en om te investeren in onze lokale economie en
ondernemerschap. Werkgelegenheid speelt daarbij
een centrale rol. Zonder een sterke lokale economie
staat onze lokale samenlevingop losse schroeven.Endat
brengt onzekerheden mee op veel andere terreinen.
Van cultuur tot sport en van energietransitie tot het
voorzieningen-niveau.

We zijn trots op onze bedrijven
We mogen trots zijn op de stevige basis van ons
Lochemse bedrijfsleven. Een bedrijf van internationale
allurewerkt naast een goed installatiebedrijf. Een zelf-
standig financiële professional naast een tuincentrum.
We hebben cultuurondernemers in Almen en Gorssel.
Boerenbedrijven en toeleverende industrie. Een indus-
triëlebinnenhaven.Maarookde fietsenmakers,garages,
slijterijen, horecaondernemingen, klusbedrijven en
hoveniers.Zelfs kaviaar is een Lochemsproduct enwijn
uit onze gemeente wordt geschonken in een sterren-
restaurant in Zwolle. Ons bedrijfsleven is zeer divers.
Dat zorgt voorwerkgelegenheid enmaakt van Lochem
een aantrekkelijke woon- en werkgemeente.

1.2.Wewillen ondernemers goed ter
zijde staan

We willen als gemeente onze bedrijven en onderne-
mers goed terzijde staan.Hunuitdagingen stellen ons
ook voor vragen.Hoe zorgt de gemeente dat bedrijven
en ondernemers:

• De gemeente Lochem aantrekkelijk blijven vinden?
• Ruimte hebben om zich te ontplooien?
• De gemeente vinden als strategisch partner.
Die meedenkt en zoekt naar oplossingen?

• Weten welke mogelijkheden en verplichtingen
er zijn op weg naar energieneutraliteit?

• Ervaren dat hun belangen regionaal behartigd
worden?

• Vinden dat de gemeente aanspreekbaar en
bereikbaar is?

• Ervaren dat ons inkoopbeleid ook lokale bedrijven
kansen biedt?
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1. Visie en ambitie
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OnzeLochemseeconomie laat zichmaarmoeilijk sturen.Het lijkt of vooral (inter-)nationale ontwik-
kelingen bepalen hoe het met onze plaatselijke economie gaat. Deels is dit waar.Met name onze
internationaal georiënteerde bedrijven zijn afhankelijk van de wereldhandel. Als het met de
wereldhandel langdurig minder goed gaat, danmerken we dat ook als gemeente. En andersom.



Bovenstaande houdt niet in dat de gemeente Lochem
alles kan leveren in geld of gewenste tijd.Maarwel dat
ze voorwaarden kan scheppen,waar dat mogelijk is.

Geen woordenmaar daden
Geen woorden maar daden. Dat uitgangspunt vraagt
deels omeen andere gemeente.Een gemeente die pro-
actief is. Een gemeente die als partner optreedt. Met
haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Een ge-
meente die ook zorg en aandacht heeft voor andere
thema’s zoals het voorkomen van milieuoverlast. Een
overheid die helder is inwat er kan,maar ook inwat er
niet kan.Een overheid die vooral luistert.Niet ommaar
te doen wat gevraagd wordt, maar wel om te kijken
waar we kunnen samenwerken.

Elk bedrijf, groot of klein, loopt tegen grote en kleine
vragen aan. Over continuïteit, verduurzaming of per-
sonele vraagstukken. Allemaal zaken waarop de over-
heid direct of indirect invloed heeft.De gemeente gaat
niet op de stoel van de ondernemer zitten,maar de ge-
meente kan wel:

• Jonge ondernemers helpen te starten,
• Zorgen dat kennis als eerste voor de Lochemse
ondernemers beschikbaar is,

• Kansen en bedreigingen delen,
• Samenwerken en verbinden, zodat partijen elkaar
weten te vinden.

Een partner zijn die ertoe doet
Kortom: we willen een partner zijn die ertoe doet.
Soms op de voorgrond,vaak op de achtergrond.De ge-
meente zorgt dat de infrastructuur en bereikbaarheid
technisch en organisatorisch in orde zijn.We zorgen
dat we weten wat er speelt, zodat we er indien nodig
snel kunnen zijn.Duidelijk en snelwaarmogelijk.Altijd
zorgvuldig, aanjagend en lobbyend. Om Lochemse
ondernemers en hun werknemers duurzaam aan het
werk te helpen en te houden.

1.3. Aan de slag

Met deze denkrichting gaat de gemeente Lochemaan
de slag.Webekijken elk jaar of er zaken zijn die extra of
langdurige aandacht vragen.We doen dit aan hand
van eendynamische agenda.Er is ruimte omwendbaar
en met armslag te kunnen werken aan een gezond
economisch klimaat.De samenleving verandert voort-

durend, de lokale economie past zich steeds sneller
aan aan landelijke enwereldwijde ontwikkelingen.Als
gemeente zijn we dichtbij om op deze veranderingen
te kunnen inspelen.Tijdensde looptijd vandeze agenda
besprekenwedanookelk jaardenieuwemogelijkheden
en kansen, zowel intern als met het bedrijfsleven.

1.4. Doelstellingen

De algemene doelstelling van de gemeente Lochem is
het hebben van een sterke lokale economie.Bestaande
bedrijven blijven graag in Lochem en de gemeente is
aantrekkelijk voor vestiging van nieuwe bedrijven.Er is
een evenwichtige verdeling over de verschillende
sectoren: landbouw, industrie, MKB, zorg, recreatie en
toerisme, en dienstverlening.Het bedrijfsleven draagt
substantieel bij aan een aantrekkelijk woon- en leef-
klimaat. Elk jaar is er een duurzame afname van het
aantal uitkeringen.Bij de gemeentelijke inzet om de
lokale economie te versterken gelden nadrukkelijk de
principes dichtbij, duurzaam en doen.
Deze ontwikkelingen volgen we en maken onderdeel
uit van de dynamische agenda, door er elk jaar over te
rapporteren en zo nodig bij te sturen.
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Lochem wil een doelgericht en slagvaardig economisch beleid voeren. Om dat te kunnen doen,
is het nuttig en noodzakelijk om eerder gevoerd beleid te evalueren.Maar ook om de cijfers en
trends van de plaatselijke economische ontwikkelingen goed in beeld te hebben. En om in een
zogeheten SWOT-analyse de sterke en zwakke kanten, evenals de kansen en bedreigingen van
de lokale economie te benoemen. Dat alles doen we in dit hoofdstuk.
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2.1. Evaluatie Economische Agenda
2017 - 2018

Uit de evaluatie van de vorige Economische Agenda
2017 - 2018 komen de volgende aandachtspunten voor
de nieuwe agenda:

• Kiezen voor een dynamische agenda. Met ruimte
onderweg voor nieuwemogelijkheden, initiatieven
plus bijbehorende middelen,

• Meer aandacht voor afstemming en samenwerking
met het bedrijfsleven,

• Laat de nieuwe agenda gelijklopenmet de meerja-
renbegroting en een periode van vier jaar bestrijken,

• Zet nadrukkelijk in op vrijetijdseconomie,
• Ga door met de professionalisering van het Haven-
bedrijf Twente, de bedrijfscontacten, de Lochemse
Ondernemers Avond, Lochemse Zaken en verbete-
ren van de infrastructuur.

In bijlage 1 leest u de hele evaluatie van de Econo-
misch Agenda 2017 - 2018 en zijn de ondernomen
activiteiten benoemd.

MKB-onderzoek
Het in 2018 uitgevoerdeMKB-onderzoek benoemt als
sterke punten voor de gemeente Lochem de betrok-
kenheid en het meedenken van de gemeente, een
duidelijk ondernemersklimaat, communicatie langs
korte lijnen en de (groene) locatie.Verbeterpunten zijn
de afstemming en overleg met de ondernemers,
klantgerichtheid, begrip voor ondernemers, het
nemen van initiatieven en het krijgen van waar voor
uw geld. Ook krijgt het regionale MKB naar eigen
zeggen weinig kans in lokale aanbestedingen. De
gemeentewordt aanbevolen omnogmeer in contact
te komen met lokale ondernemers en hen meer te
betrekken bij het bepalen van beleid.

2. Analyse en focus Economische Agenda
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2.2. De economie van Lochem

Bedrijven en werkgelegenheid
Opeen totaal van 33.545 inwoners zijn er 14.380 banen
in de gemeente Lochem in 2018.Ten opzichte van 2017
is de werkgelegenheid met 580 banen gestegen,
waarmee Lochem tot de sterke stijgers in Gelderland
hoort. De sectoren met de meeste werkgelegenheid
in onze gemeente zijn de gezondheidszorg (19%),
industrie (13,9%) en detailhandel (12,2%). De daling
van het aantal banen in de landbouw is in 2018
gestopt. Het aantal banen bij financiële instellingen,
onderwijs en in het openbaar bestuur is in 2018 echter
wel gedaald.
In de grafiek hieronder ziet u de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in de afgelopen tien jaar, in ge-
meente Lochem en provincie Gelderland.

De gemeente Lochem telde in 2018 volgens de Provin-
cialeWerkgelegenheids Enquête (PWE) en volgens het
CBS 3.510 bedrijven.
Sinds 2013 groeide het aantal vestigingen in de zake-
lijke dienstverlening,handel,horeca, cultuur en recrea-
tie en overige diensten.

In bijlage 2 staan ook de werkgelegenheidscijfers per
sector en het aantal bedrijven in de gemeente Lochem.

Naast de arbeidsmarkt
Ruim 1.000 inwoners hebben (nog) geen betaalde
baan, maar zouden wel betaald werk kunnen doen.
Zij ontvangen eenWW- dan wel een aan de bijstand
gerelateerde uitkering. In 2018waren er 560 inwoners
zonder werk (met een WW-uitkering). Dat is 3% van
de beroepsbevolking. In 2016 waren dat nog 700
inwoners. Eind 2018 leefden 458 huishoudens van een
bijstandsuitkering.

2.3. Sterktes, Zwakten, Kansen en
Bedreigingen (SWOT)

De zogeheten SWOT-analyse is gebaseerd op de in-
breng van ondernemers en op trends die we als ge-
meente zelf signaleren.

Sterktes
• Aantrekkelijke woonomgeving, landschap en
voorzieningen,

• In verhouding hoog welvaarts- en opleidings-
niveau en sterke sociale samenhang,

• Goede ligging ten opzichte van grotere steden,
landelijke gebieden, A1 en Twentekanaal,

• Aantal grotere werkgevers met aantrekkingskracht,
• Stabiel aantal inwoners (in vergelijking met krimp
in de Achterhoek).

Zwakten
• Onduidelijke profilering: hoort Lochem bij de
Stedendriehoek of de Achterhoek?

• Nog te weinig zichtbare samenwerking binnen
de 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid),

• Ontbreken gemeentelijke visie op recreatie en
toerisme,

• Geen eenduidig beleid, samenwerking en/of
uitvoering voor de binnenstad van Lochem,

• Binnen de gemeente in verhouding beperkte
menskracht en middelen voor economisch beleid.

Kansen
• Onderdeel van de Cleantech Regio,
• Subsidiemogelijkheden vanuit provincie, Rijk
en Euregio,

• Groeiend aantal vacatures in sectoren zorg,
industrie, detailhandel, ICT, bouw en logistiek,

• Beschikbaarheid aantrekkelijke (te ontwikkelen)
bedrijventerreinen,

• Diversiteit aan branches,met kansen voor samen-
werking tussen landbouw, industrie, recreatie en
duurzaamheid.

Bedreigingen
• Ontgroening bevolking (afnemen van het aandeel
jongeren),

• Vertrek van jong- en hoogopgeleiden,
• Niet vervullen vacatures, toekomstige tekorten
aan beroepsbevolking,

• Beperkte uitbreidingsmogelijkheden bestaande
bedrijven/ondernemingen binnen enkele kernen,

• Lage voorzieningenniveaus binnen enkele kernen
(d.w.z. weinig of geen winkels, OV en dergelijke),

• Problemen bij voortzetting en/of bedrijfsopvolging
in onder andere de agrarische sector.

2.4. Focus Economische Agenda
2019 - 2022

De aandachts- en verbeterpunten uit de evaluatie, de
SWOT-analyse en de lokale economische ontwikkelin-
gen hebben we verwerkt in de nieuwe Economische
Agenda.
De focus ligt in de komende periode op:

• De gemeente als strategische partner voor het
bedrijfsleven,

• Een goede infrastructuur voor economische
ontwikkeling,

• Stimuleren van de vrijetijdseconomie,
• Innovatie en duurzame ontwikkeling.
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3.1. Strategische partner

Vraagbaak en verbinder
We zijn met individuele ondernemers in gesprek (bij-
voorbeeld met bedrijfsbezoeken van het college),
maar ookmet de Industriële Kring Lochem (IKL) en on-
dernemersverenigingen in de kernen.We zetten hier
extra op in door het starten van het Lochemse Zaken
Café en het Digitale Ondernemers Panel. Zo kunnen
wemeedenken over vraagstukken als uitbreiding,per-
soneelsbehoefte, bereikbaarheid, bedrijventerreinen,
woonklimaat en de energietransitie.
Belangrijk is het geven van voorlichting,doorverwijzen
naar onze samenwerkingsverbanden en inspelen op
vragen van individuele ondernemers. Ook zal de ge-
meente zich inzetten voor bijeenkomsten en panels,
waar ondernemers kunnen netwerken en van elkaar
kunnen leren.

Promotie en acquisitie
In gesprek blijven met lokale en regionale onderne-
mers levert goede resultaten op voor bedrijfsvestiging
en -verhuizingen. De bedrijfscontactfunctionaris zal
dat blijven doen.
De beschikbare terreinen en kavels staan vermeld op
www.bouwkavelslochem.nl.De nieuwsbrief Lochemse
Zaken is van oudsher het mediumwaarin de beschik-

baarheid van terreinen en kavels staat. Hierin wordt
ook het bijzondere verhaal van werken in gemeente
Lochem verteld. Aansprekend is de inbreng van
bekende ondernemers en nieuwkomers in gemeente
Lochem. Regelmatig gaan de lokale ondernemers in
digitale nieuwsbrieven (Lochemse Z@ken) nieuws krij-
gen over mutaties en ontwikkelingen.

De gemeente plaatst artikelen over demogelijkheden
van werken en wonen in gemeente Lochem in:
• Eigen media,
• De lokale media,
• Regionale ondernemers-magazines,
• Lifestyle magazines en -sites.

Lochemse Zaken Café
De collegetour in 2018 heeft nog eens aangetoond dat
er grote behoefte is aan informatie en contact met
de gemeente. In 2019 starten we daarom met het
Lochemse Zaken Café.We organiseren drie keer per
jaar laagdrempelige bijeenkomsten voor lokale onder-
nemers en instellingen, op wisselende locaties. Aan-
wezig zijn de wethouder, eventueel de kernwet-
houder,de bedrijfscontact-functionaris en/of deMKB-
manager, een ideeënmakelaar en een communicatie-
adviseur. We nodigen actief uit en zorgen voor
verslaglegging.

Het Digitale Ondernemers Panel
In navolging van Lochem Spreekt, het digitale inwo-
nerpanel voor inwoners, richtenwe een ondernemers-
panel in.Twee keer per jaar vragenwe in een enquête
naar de ideeën en wensen van het bedrijfsleven. Die
worden verwerkt in de dynamische Economische
Agenda. Een begeleidingsgroep met vertegenwoor-
digers uit het bedrijfsleven is gevormd.
Het ondernemerspanel biedt een extra mogelijkheid
om ondernemers snel en representatief te betrekken
bij economische ontwikkelingen.

Reclamebelasting
In 2018 is reclamebelasting in de kern Lochem inge-
voerd. Dit op verzoek van de LochemseOndernemers-
verenigingompromotionele activiteiten te financieren.
Het is de intentie om in 2020 voor de kern Gorssel
reclamebelasting in te voeren ten behoeve van de
Ondernemersvereniging Gorssel.

Samenwerking in de Cleantech Regio
Lochem is aangesloten bij de Gemeenschappelijke
Regeling Stedendriehoek.Deze regeling vormt samen
met de Strategische Board de Cleantech Regio. In de
Cleantech Regio werken onderwijs en onderzoeks-
instellingen, ondernemers en overheid samen aan de
uitvoering van de Agenda Cleantech Regio 2019-2023.
Bij de gezamenlijke agenda ligt de focus op energie-
transitie en circulaire economie.

Voor Lochem zijn binnen deze hoofdthema’s de
volgende gebieden van belang:
• De Regionale Energie Strategie (RES),
• Zonneparken,
• Verduurzamen woningen en bedrijven,
• Verminderen en hergebruik afvalstromen,
• Circulair inkopen,
• Schone mobiliteitssystemen,
• Het stimuleren van het fietsgebruik.

Daarnaast is het voor de Lochemse economie van be-
lang dat de bereikbaarheidwordt vergroot door onder
meer verbreding van de A1 en aanleg van de noord-
oostelijke rondweg bij Lochem en het verbeteren van
vervoer via spoor en over water.

Vanuit de Cleantech Regio zijn kennis en menskracht
beschikbaar waarvan wij ook lokaal gebruik kunnen
maken. Andersom levert de gemeente kennis en
menskracht om projecten tot uitvoering te kunnen

brengen. Lochem zal de samenwerking verder bevor-
deren, zodat ondernemers voordeel ervaren van de re-
gionale samenwerking. Bijvoorbeeld door onder-
nemersinitiatieven actief te koppelen aan de Clean-
tech Regio en door Lochemse ondernemers beter te
informeren over de mogelijkheden, procedures en
kansen voor Lochemse bedrijven. De regio werkt aan
een voorstel om de gemeenten te helpen bij retail
centrum management, bij voorbeeld door het aan-
stellen van een regionale stadsmanager.

De Industriële Kring Lochem (IKL) wilmeerweten over
de mogelijkheden van de Cleantech Regio. Er is
behoefte aanmeer inzicht in de structuur en overleg-
situaties. We gaan de IKL in 2019 beter informeren
over de mogelijkheden, procedures en kansen voor
Lochemse bedrijven.

Samenwerking in de Achterhoek
In de Achterhoek wordt vooral samengewerkt op het
vlak van de vrijetijdseconomie. De gemeente Lochem
neemt deel in de Stichting Achterhoek Toerisme.
Samenmet het bedrijfsleven en de gemeente Berkel-
land vormt Lochemde Stichting BevorderingTechniek-
onderwijs. Deze stichting exploiteert het Techniek-
lokaal in Borculo. Leerlingen van de hoogste groepen
van circa 40 basisscholen uit de beide gemeenten,
worden via het Technieklokaal in aanraking gebracht
met de techniek.

Acties:
Actieve promotie en acquisitie,
Lochemse Zaken Cafés,
Digitaal Ondernemers Panel,
Invoeren reclamebelasting kern Gorssel wanneer
de ondernemersvereniging hierom vraagt,
Inzet MKB-manager voortzetten.
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3. De focus vertaald

Als gemeentewillenwe in gesprek blijvenmet en strategisch partner zijn van ons bedrijfsleven.
De bedrijfscontactfunctionaris,de beleidsmedewerker economie en deMKB-manager zijn vraag-
baak voor het MKB, bedrijven en ondernemers.
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3.2. Goede infrastructuur

Als gemeente willen we een goede infrastructuur
bieden voor economische ontwikkelingen. Daarbij
denken we al snel aan de zogenoemde fysieke infra-
structuur: wegen, fietspaden,bedrijventerreinen, kan-
toren, parkeervoorzieningen, verwijsborden.Maar het
begrip is veel breder. Ook aantrekkelijke kernen met
winkels en goed openbaar vervoer maken een ge-
meente economisch aantrekkelijk. En bij de infrastruc-
tuur hoort ook de arbeidsmarkt, waarbij vraag
(vacatures) en aanbod (werkzoekenden, pas afgestu-
deerden) soepel op elkaar aansluiten.Hier werkenwe
deze onderdelen verder uit.

3.2.1. De arbeidsmarkt

Arbeidsmarktonderzoek
Door onder andere de aanhoudende economische
groei nemen de personeelstekorten ook in gemeente
Lochem toe. Steeds meer werkgevers hebben moeite
om hun vacatures te vervullen en geven aan dat dit
op dit moment één van de grootste problemen is in
hun bedrijfsvoering. Een paar jaar geleden waren er
vooral tekorten in de techniek en ICT.Nu zijn er steeds
meer beroepenwaarvoorwerkgeversmoeilijkmensen
kunnenvinden.Het gaat om:technischeberoepen inde
maakindustrie en bouw, ICT beroepen, vrachtwagen-

chauffeurs, verpleegkundigen, klantcontact-mede-
werkers, restaurantkoks, hoveniers en winkelperso-
neel. Daarnaast sluiten vereisten van het bedrijfsleven
niet altijd aan bij vaardigden en ervaring van beschik-
baar personeel.

Het Bureau Louter heeft in 2018 een arbeidsmarkt-
onderzoek uitgevoerd voor de Cleantech Regio en
Noord-Veluwe om zicht te krijgen op de arbeidsmarkt
in regionaal perspectief en de te verwachten ontwik-
kelingen. Ook is de aansluiting tussen de vraag vanuit
het bedrijfsleven en aanbod vanuit het onderwijs
onderzocht. Het onderzoek levert waardevolle infor-
matie over de arbeidsmarkt in de regio.De Industriële
Kring Lochem geeft aan dat een goede arbeidsmarkt-
analyse voor Lochem ontbreekt. Samen met de IKL
wordt bekeken of een specifiek arbeidsmarktonder-
zoek voor Lochem binnenkort is uit te voeren. De
gemeente Lochem kan opdrachtgever zijn voor dit
onderzoek. Op basis van dit onderzoek kan gericht
worden bepaald welke arbeidsmarktmaatregelen
wenselijk en mogelijk zijn en hoe en door wie die
moeten worden uitgevoerd. Gestart kan worden met
heldere en eenduidige communicatie op het gebied
van de arbeidsmarkt. Van belang is om blijvend aan-
dacht te besteden aan een goede bereikbaarheid en
het bieden van een aantrekkelijk woonklimaat voor
zowel laag als hoogopgeleiden.

Doorontwikkelen en optimaliseren arbeids-
participatie
In 2017 is het beleidsplan participatie uit 2014 herijkt.
De uitgangspunten van het beleid zijn:dichtbij, goede
kwaliteit van dienstverlening, zo preventief mogelijk
en efficiënt. Op 1 januari 2019 is een nieuwe situatie
ontstaan met de start van ’t Baken: het loket voor
zorg, jeugd, werk en inkomen. Een plan van aanpak
wordt opgesteld om het domein participatie als on-
derdeel van het sociaal domein verder te ontwikkelen
binnen de eerder gestelde kaders. Het gaat om meer
zicht te krijgen op de vraag en het aanbod in Lochem
(oa statushouders) en op basis daarvan een gerichte
aanpak te starten met het dichter bij elkaar brengen
van vraag en aanbod.Het plan van aanpak bestaat uit
vier actielijnen:

• Het bestand van uitkeringsgerechtigden beter leren
kennen:hoe is het opgebouwd,met welke kenmer-
ken, kansen en dynamiek?,

• Gecoördineerde dienstverlening aan werkgevers:
afstemming periodieke bedrijfsbezoeken van het
college, vervolg van de Collegetour, activiteiten uit
de economische agenda (MKB-manager, bedrijfs-
contactfunctionaris), inzet van de accountmanager
’t Baken, en periodiek overleg met IKL en onder-
nemersverenigingen,

• Ontwikkelenenuitvoerenvanprogramma’senstarten
van nieuwe initiatieven en (proef)projecten,

In 2019 is extra geld gereserveerd om (proef)projecten
te starten.

Acties:
• Uitvoeren lokaal arbeidsmarktonderzoek,
• Uitvoeren plan van aanpak doorontwikkelen en
optimaliseren arbeidsparticipatie.

3.2.2 Fysieke infrastructuur

Gemeente verantwoordelijk voor goede fysieke
infrastructuur
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare
ruimte, infrastructuur en algemene voorzieningen.Bij
het verwezenlijken van een aantrekkelijk woon- en
leefklimaat, goede bereikbaarheid (ook digitaal, zoals
met glasvezel), voldoende ruimte voor de groei en ves-
tiging van bedrijven, speelt de gemeente een belang-
rijke rol. Met andere woorden: de gemeente moet
zorgen voor een goede ruimtelijke basis.

Bedrijventerreinen
Op de volgende bedrijventerreinen is, naast de regu-
liere zakelijke vastgoedmarkt, nog ruimte voor groei:
• Kantorenpark Stijgoord Lochem,
• Aalsvoort Lochem,
• Woonwerklocaties Hanzeweg Lochem,
• Bedrijventerrein Diekink fase 1 Lochem,
• Bedrijventerrein Diekink fase 2 Lochem.

De werkgroep Vestigingsbeleid van de Industriële
Kring Lochem (IKL) gaat samenmet de gemeente een
enquête houden onder de bedrijven in de stad Lochem,
om te inventarisaren waar de behoefte aan vestiging
van bedrijfsactiviteiten ligt. Doel is om een duidelijk
en werkbaar vestigingsbeleid voor de stad Lochem te
formuleren. Het Digitale Ondernemers Panel zetten
we hiervoor in.

Per bedrijventerrein brengenwe locatiebrochures uit,
die we breed en gericht verspreiden. Ook zetten we
online promotie in.Acquisitie richtenwe veelal op on-
dernemers in een straal van 15 kilometer rondom de
gemeente.Veelmakelaars zijn regionaal georiënteerd.
In de locatiebrochures staan demogelijk geschikte be-
drijven en hoe we deze gaan benaderen. Er ontstaan
extra kansen voor de economische aantrekkelijkheid
van gemeente Lochem door de toekomstige noord-
oostelijke rondweg. Hierdoor verbeteren de bereik-
baarheid en ontsluiting van gemeente Lochem sterk.

We onderzoeken of het mogelijk is om verschillende
tarieven te hanteren bij de uitgifte van bedrijfskavels.
Want de aantrekkelijkheid, ligging en de duurzaam-
heid van bepaalde terreinen verbetert de komende
jaren sterk door de aanleg van de noordoostelijke
rondweg.

12 13
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De ontwikkeling van het bedrijventerrein Diekink
wordt voortvarend ter hand genomen. De eerste fase
beslaat 6.5 hectare en een bestemmingsplan wordt
op dit moment opgesteld. De planning is om voor
eind 2019 het bestemmingsplan ter goedkeuring aan
de gemeenteraad voor te leggen. Fase 2 omvat 8.5
hectare en is voorzien op middellange termijn.

Herstructurering en Revitalisering
Het bedrijfsleven vraagt aandacht voor onderhoud
van bestaandeindustrieterreinen.Devolgendebedrijven-
terreinen komen in aanmerking voor herstructurering
en herprofilering:
• Goorseweg/Havenstraat Lochem,
• Scheggertdijk Almen,
• Kwinkweerd Lochem.

Samen met het bedrijfsleven beginnen we met het
maken van revitaliseringsplannen voor de Goorse-
weg/Havenstraat (2019) en Scheggertdijk (2020). Een
nieuwe invulling moet deze bedrijventerreinen aan-
trekkelijker maken.

De gemeenteraad stelde in februari 2019 het beleid
voor integraal beheer openbare ruimte vast. Voor de
bedrijventerreinen betekent dit dat het beheer van de
wegen en het groen sober (beeldkwaliteit C) worden
gehouden en de trottoirs en bomen op beeldkwaliteit
Bworden onderhouden. Een hogere beeldkwaliteit op
de bedrijventerreinen is mogelijk door eigen of geza-
menlijk initiatief van de bedrijven en ondernemers.

Industriële binnenhaven - Havenbedrijf Twente
Het Havenbedrijf Twente verbindt vervoerders en be-
drijven met het meest dynamische transportknoop-
punt (mainport genoemd) van Oost-Nederland: de
binnenhavens van gemeente Lochem, Hof van
Twente, Hengelo, Almelo en Enschede. Goede bereik-
baarheid over water biedt onze regio kansen om be-
drijvigheid duurzaam te versterken, nationaal en
internationaal.Met alle havenzaken onder één dak fa-
ciliteert Havenbedrijf Twente die industriële ontwik-
keling in de (Eu)regio Twente en de Achterhoek.
Naast de reguliere jaarlijkse onderhoudskosten blij-
ken er voor de jaren 2020,2021 en 2022 eenmalig forse
extra middelen nodig te zijn voor de industriële
binnenhaven van Lochem. In de eerste helft van 2019
kijken we hoe we het onderhouds- en vervangings-
plan oppakken en of hier nog andere mogelijkheden
zijn voor de uitvoering en financiële dekking. We
willen een second-opinion uitvoeren. De uitkomsten
worden meegenomen in de begroting 2020. Wat is
noodzakelijk, wat kunnen we verantwoord uitstellen
en wat gaan we niet doen. Daarnaast moeten we
kijken welke (financiële) gevolgen dat heeft. Voor nu
hebben we op basis van het concept onderhouds- en
vervangingsplan van adviesbureau Nepocon een
eerste inschatting van het extra onderhoud opgeno-
men als nieuw beleid voor 2020.

Woon- werkkavels Hanzeweg Lochem
Aan de Hanzeweg wordt een woonwerklocatie met
24 kavels ontwikkeld (Hanzepoort).Het bestemmings-
plan is inmiddels vastgesteld, maar de verkoop van
kavels verloopt moeizaam. Om kavels uit te geven,
wordt de mogelijkheid van financiële garantstelling
en de aanpassing van het bestemmingsplan onder-
zocht. Daarbij houden we rekening met de belangen
van aangrenzende bedrijven.

Aanpak centrum Lochem,Bruisende binnenstad
Lochem investeert de komende jaren flink in de
binnenstad.De totstandkoming van de projecten gaat
in goede en intensieve samenwerking met het be-
drijfsleven. Dat zal ten goede komen aan de inwoners
van het centrum, de ondernemers en de bezoekers.
Ook de bereikbaarheid en het parkeren verbeteren.

De binnenstad aantrekkelijk, duurzaam en leefbaar
houden: hoe doe je dat? In 2017 heeft dit een 10-pun-
tenplan opgeleverd dat als plan van aanpak voor de
toekomst fungeert. De gemeente heeft binnen het
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plan de ontwikkeling van de RuimtelijkeVisie Binnen-
stad voor haar rekening genomen. Deze visie is in
november 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd.
De uitvoering volgt de komende jaren.

Acties:
• Promotie van en acquisitie voor bedrijventerreinen,
• Ontwikkeling bedrijventerrein Diekink,
• Revitaliseringsplannen Goorseweg/Havenstraat in
Lochem en Scheggertdijk in Almen,

• Onderhoud en vervanging industriële binnen-
haven in Lochem,

• Onderzoek doorontwikkeling woon-werkkavels
Hanzeweg Lochem,

• Aanpak Lochemse binnenstad.

3.2.3. Centrumvoor Jong Ondernemerschap

Het Centrum voor JongOndernemerschap (CvJO) gaat
eind juni 2019 van start aan de Ampsenseweg. Jonge
ondernemers en starters worden begeleid in een
inspirerende werkomgeving met (meer) gevestigde
ondernemers. De doelstelling is ondernemerschap in
Lochemaan te trekken, te behouden en te stimuleren.

De gebruikersgroep bestaat uit studenten, afstudeer-
ders, starters en jonge ondernemers, zelfstandige
professionals en aspirant-ondernemers. Een speciaal
programma wordt ontwikkeld (met coaching,

persoonlijke begeleiding, inzet van de startversneller)
om hen de juiste stappen te laten maken naar
zelfstandig ondernemerschap. Het centrum wordt
daarmee ook een kweekvijver voor deze talenten.

Sociaal ondernemerschap stimuleren we. Onder-
nemers krijgen hulp bij het begeleiden van mensen
met afstand van de arbeidsmarkt.

Binnen diverse kernen is behoefte aan voorzieningen
en ondersteuning voor starters en zelfstandige pro-
fessionals. Vanuit het centrum aan de Ampsenseweg
wordtmeegedacht en -gewerkt omhieraan gehoor te
geven. Dat doen we door voorzieningen in de kernen
te helpen ontwikkelen, netwerk- en inhoudelijke bij-
eenkomsten en lezingen te organiseren en adviesge-
sprekken aan te bieden.

Acties:
• Faciliteren van het Centrum voor JongOndernemer-
schap.

3.3. Stimuleren vrijetijdseconomie

Recreatie en toerisme zijn vanouds belangrijke econo-
mische pijlers van Lochem.Door veranderingen in hoe
enwaarmensen hun vrijetijd doorbrengen, is het aan-
tal bezoeken aan en overnachtingen in de gemeente
teruggelopen. De ambitie is om de tijden van weleer
te doen herleven. Passend bij de wensen en eisen van
deze tijd, maar nog steeds leunend op een solide
basis.Vanuit deze gedachte is een visie op het gebied
van recreatie en toerisme opgesteld. Aan de visie op
recreatie en toerisme is een uitvoeringsprogramma
gekoppeld.

In de visie worden,op basis van een analyse en bouw-
stenen, zes speerpunten benoemd om te komen tot
een vitale en eigentijdse vrijetijdseconomie.De speer-
punten zijn:

• Een goede basis behouden en versterken,
• Samenwerken en verbinden,
• Aantrekkelijke en gevarieerde routenetwerken,
• Marketing en informatievoorziening,
• Veelzijdige activiteiten en voorzieningen,
• Vitale verblijfsrecreatie.



171616 1716

De speerpunten zijn vertaald in acties om tot een
meer vitale vrijetijdseconomie te komen.

Acties:
• Realiseren van een inspiratiecentrumVVV in de
kern Lochem,

• Inrichten van een toegankelijk en aansprekend
digitaal toeristisch en cultureel platform,

• Opstarten broedplaats voor vrijetijdseconomie,
• Uitbreiding en optimalisatie routenetwerken,

3.4. Innovatie en duurzame
ontwikkeling

De agrarische Innovatie Coöperatie
De Nederlandse agrarische sector verandert snel. Be-
langrijke oorzaken zijn de wijzigingen in de wereld-
wijde economische verhoudingen en veranderende
maatschappelijke behoeften. Zo verandert bijvoor-
beeld de invulling van de groene ruimte door verder-
gaande schaalvergroting van agrarische bedrijven.De
Innovatie Coöperatie is sinds november 2018 het
lokale netwerk waar agrarische ondernemers voor
kennis en samenwerking terecht kunnen.Deze coöpe-
ratie brengt kennis enmensen samen.Het doel is het
vindenenuitvoerenvan innovatieveprojectenbij boeren
en aangrenzende bedrijven. Dat in samenwerking
met de branche en het onderwijs.

De volgende projecten zijn gestart:
• Zonnebloemen rond maispercelen,
• Bodemsensoren en
• Zon op boerendaken (zonnepanelen), in samen-
werking met Lochem Energie.

De gemeente Lochem spant zich samenmet De Inno-
vatie Coöperatie in voor het meer en beter benutten
van regionale, landelijke en Europese subsidies.

Broedplaats Vrijetijdseconomie
Een van de plekkenwaar Lochem kanwerken aan een
nieuwe, eigentijdse invulling van de vrijetijdsecono-
mie is de Gasfabriek Deventer, waarvan Lochem een
van de businesspartners is. De Gasfabriek Deventer is
een succesvolle samenwerkingsplaats voor startups,
onderwijs, instellingen, ondernemers en overheid.
Samen met deze partij geven we als gemeente vorm

aandebroedplaats voor vrijetijdseconomie van Lochem.
De broedplaats kan als een magneet werken voor
startende en zich verder ontwikkelende ondernemers
in de Lochemse vrijetijdseconomie. Zij kunnen gebruik
maken van de kennis en kunde van de gevestigde
partijen die deel uitmaken van de broedplaats. De
aantrekkelijkheid en beleving van de Achterhoek, als
thuisbasis van deze ondernemers, staan daarbij
centraal.

Duurzaamheid
Inzetten op duurzame ontwikkeling is niet alleen van
belang om doelstellingen op gebied van klimaat en
energie te halen,maar is ook economisch zeer relevant.
Zowel als het gaat om de produceren van goederen
en diensten (bijvoorbeeld kabels voor windmolens op
zee) als in het besparen van energie of vermijden van
CO2-uitstoot (verminderen van kosten). Duurzame
ontwikkeling is een groeisector. In Lochem zijn ver-
schillende bedrijven op dit terrein actief.

Omgevingsprogrammaklimaat,energie en land-
schap
In 2019 stelt de gemeente een omgevingsprogramma
klimaat, energie en landschap op, gekoppeld aan een
communicatieproces met inwoners en bedrijven. De
gemeentewil een bijdrage leveren aan het opwekken
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van duurzame energie, het besparen op het gebruik
van fossiele brandstoffen en klimaatadaptatie. Dit
maakt een programmatische aanpak noodzakelijk.

De Groene Fabriek
Als vervolg op de Groene Fabriek heeft de Industrie
Kring Lochemeenwerkgroepenergietransitie/circulaire
economie ingesteldmet vertegenwoordigers van het
Lochemse bedrijfsleven. Het eerste concrete project
dat mogelijk wordt opgepakt, is een gezamenlijke
SDE-aanvraag voor zonnepanelenopalle bedrijfsdaken.
De gemeente kan bijdragen in de financiering van de
voorbereiding. Daarnaast wordt bekeken of warmte
uit het afvalwater van Friesland Campina kanworden
gebruikt ten behoeve van bedrijven en woningen in
de omgeving.

Innovatiebudget
Sinds 2014 kent de gemeente het innovatiebudget
route klimaatneutraliteit 2030. Projecten of onderzoe-
ken met een innovatief karakter in de zin van duur-
zame ontwikkeling, sociale innovatie en duurzame
financieringssystematiek kunnen tot een maximaal
€ 30.000 als cofinanciering betaald krijgen. Bedrijven
kunnen een beroep doen op dit budget.

Informatieplicht energiebesparing
Vanaf 2019 hebben bedrijven een informatieplicht
voor energiebesparing.De informatieplicht geldt voor
bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan
50.000 kWh en/of 25.000m3 gas. In Lochem gaat het
om ruim 300 bedrijven.De gemeente krijgt via hetMi-
nisterie van Economische Zaken een bijdrage om de
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) deze meldingen
te laten controleren. Dit traject had in 2018 van start
moeten gaan,maar komt numet enige vertraging op
gang.

Acties:
Faciliteren van projecten van de Innovatie Coöperatie,
Realiseren re-creatiecentrum: broedplaats voor
vrijetijdseconomie,
Opstellen omgevingsprogramma klimaat, energie
en landschap,
Faciliteren IKL-werkgroep energietransitie/
circulaire economie
Controle informatieplicht energiebesparing
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4.1. De gemeente als Strategische
Partner

Promotie en acquisitie
Wat gaan we (extra) doen:
De gemeente is vraagbaak en verbinder van en voor
het bedrijfsleven. De bedrijfscontactfunctionaris en
MKB-manager zijn hiervoor beschikbaar.
Wat kost het:
Uren inzet medewerkers

Activiteit Lochemse Zaken Café
Wat gaan we (extra) doen:
We organiseren drie keer per jaar laagdrempelige bij-
eenkomsten voor lokale ondernemers en instellingen,
op wisselende locaties.
Wat kost het:
Uren inzet medewerkers

Uitvoeren Digitaal Ondernemers Panel
Wat gaan we (extra) doen:
We willen het bedrijfsleven nog meer bij het econo-
mischebeleid vandegemeente tebetrekken.Werichten

eenDigitaal Ondernemers Panel in.Dit naar voorbeeld
van Lochem Spreekt voor de inwoners.
Wat kost het:
Structureel vanaf 2020 € 19.000.

Reclamebelasting kern Gorssel
Wat gaan we (extra) doen:
Invoeren reclamebealsting kern Gorssel, wanneer de
ondernemersvereniging Gorssel hierom vraagt. Aan-
passen verordening reclamebelasting..
Wat kost het:
Uren inzet medewerkers

Uitvoeren economische agenda
Wat gaan we (extra) doen:
In de uitvoering van de Economische Agenda 2019 –
2022 speelt de MKB-manager een belangrijke rol.We
willen de inzet continueren.
Wat kost het:
In 2019 incidenteel € 50.000 voor inzetMKB-manager.
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4.2. Infrastructuur

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktonderzoek
Wat gaan we (extra) doen:
Arbeidsmarktonderzoek specifiek voor de gemeente
Lochem. In beeld brengen van verwachte ontwikkelin-
gen, bepalen van kwalitatieve en kwantitatieve discre-
panties tussen vraag- en aanbod in verschillende
sectoren,doen vanaanbevelingen voor gericht arbeids-
marktbeleid.
Wat kost het:
Nog geen middelen opgenomen in de begroting

Doorontwikkelen en optimaliseren arbeids-
participatie
Wat gaan we (extra) doen:
Op 1 januari 2019 is ’t Baken van start gegaan.Vanuit
’t Baken hebben we met meerdere organisaties af-
spraken gemaakt om onze doelen te bereiken. Een
groot deel van de organisaties enwerkprojectenwerd
ook vanuit Het Plein bediend. Een plan van aanpak
wordt uitgevoerd met de volgende onderdelen:
• Bestand beter leren kennen
• Coördinatie van dienstverlening
• Uitvoeren proefprojecten

We starten verschillende nieuwe initiatieven en/of
(proef)projecten. Daarmee willen we op een vernieu-
wende manier inwoners (wwaronder statushouders)
naarwerk begeleiden.Of henmeermee laten doen in
de Lochemse samenleving. Dat doen we makkelijk
bereikbaar en dichtbij de inwoners.
Wat kost het:
In 2019 incidenteel € 75.000 voor nieuwe initiatieven
en proefprojecten.

Fysieke Infrastructuur

Promotie en acquisitie bedrijventerreinen
Wat gaan we (extra) doen:
Actieve promotie van en acquisitie voor nog uit te
geven bedrijfsterreinen plaatsvinden. Per bedrijven-
terrein brengenwe locatiebrochures uit, die we breed
en gericht verspreiden. In samenwerking met de IKL-
werkgroep vestigingsbeleid een enquête houden

onder de bedrijven in de stad Lochem.Om in beeld te
brengen welke behoefte ondernemers hebben voor
aan vestiging vanbedrijfsactiviteiten.Ookwordt tarief-
differentiatie bij uitgifte van bedrijventerreinen
onderzocht.
Wat kost het:
Kosten brochures ten laste van grondexploitaties
Uren inzet medewerkers

Ontwikkeling bedrijventerrein Diekink
Wat gaan we (extra) doen:
Ontwikkeling fase 1 van bedrijventerrein Diekink (6.5
hectare). Voorbereiding en vaststelling van bestem-
mingsplan (december 2019). Afhankelijk van bezwaar
en beroep bouwrijp maken en uitgifte van percelen.
Wat kost het:
Voorbereidingskosten ten laste vandegrondexploitatie.
Inmei 2019 is een voorbereidingskrediet van € 250.000
aan de raad gevraagd.

Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorse-
weg/Havenstraat
Wat gaan we (extra) doen:
In overleg met het bedrijfsleven en de provincie ont-
wikkelenwe een overkoepelende visie voor het gebied
Goorseweg/ Stijgoord.Met daarbij een behorend uit-
voeringsplan plus de benodigde financiën.
Wat kost het:
In 2019 incidenteel € 50.000 voor externe ondersteu-
ning.

Herontwikkeling Scheggertdijk
Wat gaan we (extra) doen:
In overleg met bewoners, bedrijven, deskundigen en
belangenverenigingen een toekomstvisie opstellen
voor het gebied van de Scheggertdijk
Wat kost het:
In 2020 incidenteel € 50.000 voor externe ondersteu-
ning

Onderhoudenenvervangingen industriëlebinnen-
haven Lochem
Wat gaan we (extra) doen:
Eind 2017/begin 2018 heeft adviesbureau Nepocon
een inspectie uitgevoerd naar de kwaliteit van de
Lochemse havens. Dit als onderdeel van de professio-
nalisering van de gemeentelijke (industriële) havens.
Ook is een concept onderhouds- en vervangingsplan
opgesteld voor de langere termijn.

In dit hoofdstuk zetten we per onderdeel van de Economische Agenda de concrete activiteiten
voor 2019 op een rij, inclusief het benodigde budget.

4. Uitvoering



212020 2120

Voor de jaren 2020 t/m 2022 zijn forse onderhouds-
kosten en vervangingsinvesteringen nodig.
In de 1e helft van 2019 kijkenwe hoe het onderhouds-
en vervangingsplan op te pakken en of hier nog andere
mogelijkheden zijn in uitvoering en financiële
dekking. We willen een second-opinion uitvoeren.
Hiervoor is een extra opdracht uitgeschreven. De uit-
komsten wegen wemee in de begroting 2020.Wat is
noodzakelijk, wat kunnen we verantwoord uitstellen
enwat gaanwe niet doen? Daarnaast moetenwe kij-
ken welke (financiële) gevolgen dat heeft. Voor nu
hebben we op basis van het concept onderhouds- en
vervangingsplan van Nepocon een eerste inschatting
van het extra onderhoud opgenomen als nieuwbeleid
voor 2020.
Wat kost het:
Voor onderzoekskosten in 2019 incidenteel € 35.000.
Structurele kosten vanaf 2020 € 130.000 per jaar.
Deze kosten en de nog in de begroting op te nemen
investeringsbedragen zijn afhankelijk van de uitkom-
sten van de extra opdracht.

Onderzoek doorontwikkeling woon-werkkavels
Hanzeweg Lochem
Wat gaan we (extra) doen:
Om kavels uit te geven, onderzoeken we demogelijk-
heid van financiële garantstelling en de aanpassing
vanhet bestemmingsplan.Daarbij houdenwe rekening

met de belangen van de aangrenzende bedrijven.
Wat kost het:
Uren inzet medewerkers

Aanpak Lochemse binnenstad
Wat gaan we (extra) doen:
In de begroting 2019 is geld opgenomen voor het
uitwerken van de ruimtelijke visie en het verkeerstruc-
tuurplan binnenstad Lochem.Met dit geldwerkenwe
de plannen verder uit en bespreken we ze met de
samenleving. Na uitwerking van de plannen zijn de
projecten aan de noordkant van de binnenstad klaar
voor uitvoering.Het gaat over de herinrichting van de
Markt, de Julianaweg en de Prins Bernhardweg. Dit
is de 1e fase van het binnenstadsplan en verkeerscircu-
latieplan.Hiervoor is een extra opdracht uitgeschreven.
De uitkomstenwordenmeegenomen in de begroting
2020.

Wat kost het:
In 2019 een investeringsbedrag van € 1.000.000 voor
uitvoeren projecten 2019 centrum Lochem.
In 2020 een investeringsbedrag van € 2.900.000 voor
uitvoeren projecten 2020 centrum Lochem.
In 2021 een investeringsbedrag van € 1.950.000 voor
uitvoeren projecten 2021 centrum Lochem.
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Centrum voor Jong Ondernemerschap

Centrum voor Jong Ondernemerschap
Wat gaan we (extra) doen:
De gemeente is partner in het ontwikkelen van het
Centrum voor Jong Ondernemerschap. De gemeente
financiert de opstartfase en draagt bij in kennis en
advies. De opening van het CvJO is eind juni 2019.
Wat kost het:
In 2019 een bijdrage voor de opstartfase van € 85.000.
Daarnaast een bedrag van € 15.000 voor vouchers in
het kader van de startversneller.

4.3. Vrijetijdseconomie

Verbouwenenbijdragenaanexploitatie inspiratie-
centrumVVVMarkt 2 Lochem
Wat gaan we (extra) doen:
De VVV heeft samen met de Stichting Achterhoek
Toerisme het initiatief genomen om tot een inspira-
tiecentrum te komen in Lochem.De beoogde locatie is
het Oude Stadhuis in Lochem aanMarkt 2, dat eigen-
dom is van de gemeente. De gemeente faciliteert het
proces en verhuurt het pand.
Wat kost het:
In 2019 een bijdrage van € 40.000 voor het centrum
zelf en een investeringsbedrag van € 40.000 voor ver-
bouwingskosten.Vanaf 2019 structureel € 20.000 voor
exploitatiekosten

Uitbreiding routenetwerken in dorpen
Wat gaan we (extra) doen:
Ontwikkeling van aantrekkelijke en gevarieerde route-
netwerken is een speerpunt van de visie op Recreatie
enToerisme. Inoverlegmet dedorpsradenvanBarchem,
Eefde, Harfsen en Gorssel heeft het routebureau
Achterhoek uitbreidingen van wandelroutes ontwor-

pen rond deze dorpen. Deze worden uitgevoerd als
‘quick wins’. Ze dragen bij aan de profilering van de
dorpen op toeristisch gebied.
Wat kost het:
€ 30.000

Ontwikkelen digitaal platform/agenda recreatie
en toerisme & culturele agenda
Wat gaan we (extra) doen:
In de visie Recreatie enToerisme is een goede, toegan-
kelijke digitale informatievoorziening een speerpunt.
Een recreatief en cultureel digitaal platform (website)
is nodig voor zowel bezoekers als inwoners. Op dit
moment is de informatievoorziening niet op orde
en te veel versnipperd. We geven opdracht om een
digitaal platform te ontwikkelen en om heldere
afspraken temaken over het beheer van dit platform.
Wij faciliteren dit proces en worden opdrachtgever.
Basis is het digitale platform dat in ontwikkeling is
door Achterhoek Toerisme. De uitvoering ligt bij een
samenwerkingsverband vanVVV,AchterhoekToerisme
en Lochem 3.0.
Wat kost het:
In 2019 incidenteel € 10.000 voor ontwikkeling web-
site.
Vanaf 2019 structureel een jaarlijkse bijdrage van
€ 10.000 voor beheer website.
De bijdrage van het bedrijfsleven/recreatiesector in
aanleveren van informatie en geld bepalen we in het
definitieve plan.

4.4. Innovatie en duurzame
ontwikkeling

Innovatie coöperatie
Wat gaan we (extra) doen:
Per november 2018 is de agrarische Innovatie Coöpera-
tie geïnstalleerd en zijn vier projecten uitgevoerd.
Deze coöperatie zoekt naar vernieuwende ideeën en
ondernemers.De coöperatie zorgt voor de ontwikkeling
van ideeën tot projecten en zoekt naar (aanvullende)
financieringsmogelijkheden.Ook onderhouden zij het
netwerk in de agrarische sector, promoten zij de
coöperatie in de Cleantech Regio en Achterhoek en
onderhouden zij de website.
De volgende activiteiten worden ondernomen:
• Jaarlijkse organisatie agro innovatie event,
• Zoeken naar innovaties en projecten door innova-
tiemakelaars,
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Bijlagen
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• Meerdere malen per jaar besloten netwerkbijeen-
komst organiseren rond specifieke innovatie,

• Opstarten en begeleiden van projecten/innova-
ties,

• Zoeken naar financiën (subsidies/bijdragen) voor
projecten/innovaties,

• Opstarten innovatieraad en organiseren bijeen-
komsten,

• Oprichten innovatiefonds,
• Doorontwikkelen van website en web-tools om
agro netwerk te ondersteunen.

Wat kost het:
Incidentele kosten 2020 € 25.000 en 2021 € 10.000
voor de bijdrage aan organisatie en exploitatie van
agrarische Innovatie Coöperatie.
Incidenteel € 30.000 (2019 en 2020) en incidenteel
€ 40.000 (2021) voor bijdrage aan projecten.

Broedplaats Vrijetijdseconomie
Wat gaan we (extra) doen:
De Gasfabriek Deventer staat model voor een succes-
volle samenwerking tussen startups,onderwijs, instel-
lingen, ondernemers en overheid. Samen met deze
partij geven we verder vorm aan de broedplaats voor
vrijetijdseconomie in Lochem. Een centrum voor
recreatie: een plek waar samenwerken gestalte krijgt.
Naast deze rol moet het centrum ook de plek worden
voor nieuwe ideeën voor de vrijetijdseconomie.
Wat kost het:
De gemeente Lochem heeft een contract afgesloten
om businesspartner te worden van de Gasfabriek. De
kosten zijn € 15.000 in 2019.

Omgevingsprogrammaklimaat,energie en land-
schap
Wat gaan we (extra) doen:
In 2019 wordt door de gemeente een omgevings-
programma klimaat, energie en landschap opgesteld,
gekoppeld aan een communicatieproces met inwo-
ners en bedrijven.
Wat kost het:
Inzet uren medewerkers

IKL-werkgroep energietransitie/circulaire econo-
mie
Wat gaan we (extra) doen:
In samenwerking met het bedrijfsleven opzetten en
uitvoeren projecten op het gebied van energietransi-

tie en circulaire economie.Ondersteunen in het vinden
van financiering.
Wat kost het:
Inzet uren medewerkers

Controle informatieplicht energiebesparing
Wat gaan we (extra) doen:
Controle meldingen informatieplicht energiebespa-
ring door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). In-
dien nodig advisering bedrijven over uitvoering
maatregelen energiebesparing.
Wat kost het:
Bijdrage van Ministerie van Economische Zaken voor
uitvoering controles.
Uren inzet medewerkers

4.5. Menskracht

Naast de al lopende activiteiten, zijn verschillende
aanvullende activiteiten en projecten benoemd die
tot uitvoeringmoetenworden gebracht. In de organi-
satie zijn naast de bedrijfscontactfunctionaris, aanvul-
lend een MKB-manager en een beleidsadviseur
Economie nodig. Zij kunnen de verscheidende activi-
teiten en projecten verder brengen en monitoren. De
werving voor een beleidsadviseur Economie is in
maart 2019 gestart.
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Evaluatie Economische Agenda
2017-2018

Inleiding
Oktober 2016 is door de gemeenteraad de economi-
sche agenda gemeente Lochem 2017-2018 vastgesteld.
Als ambitie is hierin uitgesproken de stimulering
van de Lochemse werkgelegenheid door bestaande
bedrijven te binden, boeien en nieuwe bedrijvigheid
en investeringen binnen te halen door vestigingsvoor-
waarden te optimaliseren en bedrijven te faciliteren
in het realiseren van hun wensen.
Deze ambitie is vertaald in vier doelstellingen t.w.:
groei van de werkgelegenheid,meer bedrijfsvestigin-
gen, effectieve ondersteuning van ondernemers en
een lagere werkloosheid.
Hierbij is uitgesprokendat het eendynamische agenda
is en wijzigingen en aanvullingen op de agenda mo-
gelijk dienen te zijn. Ruimte dient te worden gelaten
voor nieuwe kansen en mogelijkheden en redelijker-
wijs niet te voorziene (economische) ontwikkelingen.
In deze evaluatie wordt op hoofdlijnen en concreet
weergegevenwelke activiteiten zijn ontwikkeld. Aan-
sluitend zijn de resultaten van deze activiteiten
vertaald naar de vier uitgesproken doelstellingen en
enkele accenten geformuleerd voor een vervolg beleid.

De economische activiteiten

Centrum voor Jonge Ondernemers
Recentelijk is het pand van het voormalige gemeen-
tehuis van Laren verkocht aan een ondernemer die
hierin behalve zijn eigen bedrijf, ook een Centrum voor
JongeOndernemerswil onderbrengen.De organisatie
en uitvoering hiervan is in handen van deMKB-mana-
ger. Naar verwachting zal begin 2019 een en ander ge-
realiseerd zijn.

Ik Start Smart
Halverwege 2018 is de besluitvorming en organisatie
hieromtrent door de provincie Gelderland afgerond.
Aan het project zal onder de naam “Startversneller
voor startende ondernemers”door OostNL uitvoering
worden gegeven. Tezamen met de gemeente zal dit
project onder de aandacht worden gebracht van star-
tende ondernemers. Lochem kan in deze 20 onderne-
mers op weg helpen.

Intensiveren bedrijfscontacten
Er heeft een intensivering van de bedrijfscontacten
plaatsgevonden. Door de afzonderlijke portefeuille-
houders plus vak-ambtenaren,het college,de bedrijfs-
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De Spoel/TKF-terrein Kwinkweerd:dit ca. 1,7 ha grootte
terrein is na intensief overleg met twee aspirant-
kopers (WILA en NIJHA) uiteindelijk in zijn geheel ver-
kocht aan het bedrijfWILA.Hiermee ligt het in de rede
dat dit bedrijf in de toekomst voor Lochem blijft
behouden en ligt als gevolg van de uitbreiding van het
bedrijf, een toename van ca. 100 arbeidsplaatsen in het
verschiet. Met NIJHA zijn afspraken gemaakt over de
verplaatsing van het bedrijf naar het bedrijventerrein
Diekink, fase 1waardoor het in de rede ligt dat ook dit
bedrijf voor Lochem blijft behouden.

Bedrijventerrein Diekink, fase 1: tussen de spoorlijn,
Rengersweg en Rossweg is verdeeld over drie fasen in
totaal het ca. 26 ha bruto grootte bedrijventerrein
Diekink gepland. In het kader vandeRegionale Planning
Werkterreinen ismet deCleantech regio endeprovincie
Gelderland overeenstemming bereikt om hiervan per
direct netto 6,5 ha in ontwikkeling temogen brengen.
Een bestemmingsplan hiervoor is thans in procedure.
Afhankelijk van de uitkomst van de procedures kan
fase 1opzijn vroegst inde tweedehelft van2019worden
uitgegeven.BehalveNIJHAhebbennog twee Lochemse
bedrijven interesse getoond voor een perceel grond op
dit bedrijventerrein waarmee een aanzienlijk deel van
de netto ca. 6,5 ha uitgeefbare gronden al is belegd.

Bedrijventerrein Diekink fase 2: gelet op de thans posi-
tieve economische vooruitzichten en al getoonde
belangstelling voor de eerste fase van het bedrijven-
terrein Diekink, zal in verband met de langdurige be-
sluitvorming hieromtrent in het kader van de Regio-
nalePlanningWerkterreinenenverwervingvangronden,
een proces op gangworden gebracht teneinde opmid-
dellange termijn te komen tot de realisering van de
tweede fase van het bedrijventerrein Diekink (ca. 13 ha
bruto).

Beheer en onderhoud bedrijventerreinen
Nu het bedrijventerrein Aalsvoort nagenoeg in zijn
geheel is belegd, zal een toekomstbestendig traject
worden opgestart waarbij wordt ingezet op een goed
beheer en bewaking van de kwaliteit van dit bedrijven-
terrein.Ookvoordeoverigebedrijventerreinenzalworden
onderzocht of enwelkemaatregelen dienen teworden
getroffen teneinde de kwaliteit ervan te waarborgen
dan wel te verbeteren.

Woonwerklocaties Hanzeweg (Hanzepoort)
Intensieve samenwerking tussen de gemeente en het
bedrijfsleven heeft geleid tot de ontwikkeling van 24
kavels aan de Hanzeweg waar een combinatie van
wonen en werken mogelijk is. Idee is dat zelfstandige
ondernemers hun praktijk, kantoor of atelier kunnen
combineren met wonen. De praktijk leert dat er een
aanmerkelijke vraag is naar dergelijkewoon-werkloca-
ties. De praktijk wijst evenwel ook uit dat als gevolg
van een in het bestemmingsplan opgenomenbepaling
om te voorkomen dat het een gewone woonwijk
wordt, financiering van de panden problematisch is;
hypotheekverstrekkers blijken terughoudend te zijn.

Groene fabriek
Op zoek naar rendabele duurzaamheidskansen tussen
bedrijven is de Groene fabriek in 2018 formeel gestart
met een impuls vanuit de provincie en gemeente (geld
en procesbegeleider) en heeft tot doel dat bedrijven
hier in de loop van 2019 zelf een vervolg aan kunnen
geven.Hierbij kunnenonderzoekennaar nieuwe kansen
gesteund worden door subsidies. Rendabele zaken
kunnen door de markt worden opgepakt. Hiervoor
moet nog wel het nodige werk worden verzet. Dat
geldt voor zowel het zodanig concreet maken van de
businesscasewaaraan bedrijven verder inhoud kunnen
geven, alsmede de organisatie voor de samenwerking
waarvan de gemeente niet meer de initiatiefnemer is.

Jacht/passantenhaven
De passantenhaven aan deHanzeweg is toe aan groot
onderhoud. Mede door de plannen voor de nieuwe
woonwijk “Kop van Oost” krijgt het gebied rondom de
haven ook een recreatieve meerwaarde en past de
huidige situatie van de haven niet in de scope van het
plangebied. Het adviesrapport ‘Vernieuwen passan-
tenhaven Kanaalzicht’ ( januari 2018) voorziet in een
betere bereikbaarheid van en naar het centrum, het
voorkomen van stankoverlast (riolering),het realiseren
van betere voorzieningen (kwaliteit verhogend), uit-
breiding van aanlegsteigers, een goede inpassing van
camperplaatsen en een verhoging van de sociale vei-
ligheid. De kosten worden op ca. 1 miljoen euro ge-
raamd. Op basis van slechts hoogstnoodzakelijk
onderhoud was aanvankelijk een bedrag van ca. 0,2
miljoen euro geraamd. Een optimalisatie van het
schetsontwerp op basis van een sobere uitvoering
moet nog plaatsvinden en is naar verwachting medio
2019 gereed.
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contactfunctionaris en de MKB-manager zijn door
middel van bedrijfsbezoeken, het bijwonen van net-
werkbijeenkomsten, Tapas bijeenkomsten alsmede
door zakelijk bepaalde bijeenkomsten, de afgelopen
periode vele contacten gelegd. Het bedrijfsleven
ervaart deze vorm van warme acquisitie positief en
drempelverlagend. Tevens konden concrete bij de be-
drijven levende wensen en vragen worden opgelost.
Richting gemeente droegen deze contacten bij aan
kennis van en begrip voor de wensen en noden van
het bedrijfsleven.

Intensivering promotie en acquisitie
In vakbladen,huis aan huis bladen, life- en stylemaga-
zines en publicaties betreffende lokale evenementen
zijn economisch gerelateerde advertenties en adver-
torials geplaatst. Hierbij is de focus gelegd op de mo-
gelijkheid van bedrijfshuisvesting op het bedrijven-
terrein Aalsvoort en kantorenpark Stijgoord.

Aanstelling economisch dorps- en stadsmanager
Hieraan is invulling gegeven door de aanstelling van
een MKB-manager op basis van een 0,2 fte contract.
De MKB-manager heeft primair de contacten onder-
houden met de acht ondernemersverenigingen en
individuele winkelondernemers. In dat kader is de
MKB-manager betrokken bij diverse ondernemers-
initiatievenenbij deoplossingvanproblematiekbinnen
de kernen. Daarnaast is door de MKB-manager invul-
ling gegeven aan concrete projecten zoals de
Lochemse Ondernemersavond, een kennismakings-
bijeenkomst voor de Cleantech Regio en bedrijfsleven,
deoprichtingvaneenCentrumvoor JongeOndernemers,
het project “Ik start Smart”, de vorming van een struc-
tureel overleg met alle ondernemersverenigingen en
de verkiezing MKB vriendelijkste gemeente en
Schoonste winkelgebied van Nederland.

Agro Innovatiecentrum
In november 2017 is een advies en ontwikkelingsplan
opgeleverd voorhet inrichtenvaneenAgrarisch Innova-
tie Centrum. De trekkers van dit project komen uit de
agrarische sector. Vervolgens is uitvoering gegeven
aan dit ontwikkelingsplan. Het resultaat is een
Agrarische Innovatie Coöperatie die op 22 november
2018 officieel is gelanceerd.Deze coöperatie is gericht
op het bundelen van kennis en mensen met als doel
het vinden en uitvoeren van innovatieve projecten bij
boeren en aanpalende MKB, in samenwerking met
de branche en het onderwijs. Inmiddels is een aantal
projecten gestart, waaronder het project zonnebloe-
men rondmaispercelen,bodemsensoren ende samen-
werking met Lochem Energie voor zonnepanelen op
(boeren)bedrijfsdaken.

Uitvoering arbeidsmarktbeleid
Met de bedoeling hiermee 60 mensen “uit de kaar-
tenbak” te halen, zijn in dit kader onder meer bijeen-
komsten georganiseerd waarbij werkzoekenden en
bedrijfsleven direct met elkaar in contact zijn ge-
bracht. Tot op heden heeft dit 53 arbeidsplaatsen
opgeleverd. Daarnaast zijn er door de gemeente en
het werkgeversteam van het Plein bemiddelings-
contacten gelegdmet tientallen individuele Lochemse
bedrijven. Per 1 januari 2019wordt Het Plein beëindigd
en worden de werkzaamheden door de gemeente
overgenomen.

Bedrijventerreinen
Aalsvoort West: op dit bedrijventerrein is ca. 6,5 ha
netto uitgeefbaar. Op 1 ha na zijn alle percelen ver-
kocht c.q. in optie uitgegeven.Voor dit laatste perceel
zal proactief worden geacquireerd.

Kantorenpark Stijgoord: vanwege de dichte ligging
van dit gebied bij de Lochemse binnenstad en entree-
functie van Lochem, is gekozen voor een kwalitatief
hoogwaardige invulling ervan. Het gebied is thans
bouwrijp en ca.5hagroot.Hiervan is ca.2,5habestemd
voor een parkachtige invulling. De ander ca. 2,5 ha is
bestemd voor een parkeergarage t.b.v. het bedrijfWila
en kantoorfuncties. De villa blijft behouden en zal als
kantoor in gebruik worden genomen. De aanwezige
woonwagenbebouwing is landschappelijk ingepast.
Van de netto ca.2,5 ha uitgeefbare grond is inmiddels
ca. 1,5 ha verkocht c.q. in optie uitgegeven.Voor de res-
terende uitgeefbare kavels zal proactief acquisitie
plaatsvinden.
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Vrijetijdseconomie
Het gemeentelijk beleid ter zake is tot op heden be-
perkt gebleven (bijdragen aan Stichting Achterhoek
Toerisme, Lochem 3.0, het voetveer etc.). Recreatie en
toerisme zijn evenwel belangrijke economische pijlers
in Lochem. In het coalitieakkoord is het opstellen van
een visie op het gebied van recreatie en toerisme opge-
nomen. De visie moet antwoord geven op de vraag
waar voor de gemeente Lochem kansen liggen en
welke investeringen dit vraagt. De ambitie is om een
vitale en eigentijdse recreatie- en toerisme sector te
hebben in Lochem in 2025. Een sector die steeds meer
kwaliteit biedt aan haar gasten.Doorontwikkeling van
de sector en het product,meer bezoekers diemeer uit-
geven, meer werkgelegenheid en een aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Aan de visie is een concreet uitvoe-
ringsprogramma gekoppeld.

Glasvezel
De kernen van de gemeente Lochem (ook de kleine)
zijn inmiddels van glasvezel voorzien. In samenwer-
kingmet de gemeente is bewerkstelligd dat het bedrijf
Bright Acces op alle bedrijventerreinen van de ge-
meente Lochem de bedrijven van glasvezel kan voor-
zien. Ook voor woningen en bedrijven in het
buitengebiedworden,nu daarover definitieve besluit-
vorming heeft plaatsgevonden,momenteel glasvezel-
voorzieningen getroffen. Als een van de eerste
gemeenten van Nederland is daarmee het gehele
grondgebied van de gemeente Lochem van glasvezel
voorzien.

Cleantech regio
Alle deelnemende gemeenten van de Cleantech Regio
dragen jaarlijks per inwoner € 1,75 per bij ten behoeve
van de uitvoering van de regionale economische
agenda. Het doel is dat deze per 1 januari 2023 ca.
4.000 extra arbeidsplaatsen oplevert. Momenteel
vindt een monitoring plaats. De afgelegde bedrijfs-
bezoeken leren dat de Cleantech regio beperkt bij het
Lochemse bedrijfsleven leeft.Het gevoel leeft daar dat
meer geld naar processen gaat dan naar concrete
projecten.

Havens
Aan de professionalisering van de gemeentelijke
havens wordt samen met de gemeenten Hof van
Twente, Almelo, Hengelo en Enschede gestaag verder
gewerkt. Voor Lochem is door het bedrijf Nepocon de
onderhoudsstaat en de in de toekomst te verrichten
onderhoudswerkzaamheden in kaart gebracht. Naast
de reguliere jaarlijkse onderhoudskosten, blijken er
voor de jaren 2020, 2021 en 2022 eenmalig forse extra
middelen nodig te zijn. In het kader van de begroting
2020 e.v. zal hierop worden ingegaan. Verder zal het
Havenbedrijf Twente tezamenmet Businesspark XL en
Logistic Association Twente worden aangeduid als
onderdeel van “Port of Twente” waarmee de samen-
hangende logistieke functie van Oost Nederland in
beeld wordt gebracht.

Begeleiding bedrijven
Bij de behandeling van onderwerpen rakende het
bedrijfsleven, zijn op zowel algemeen als individueel
niveau, expliciet de belangen van het bedrijfsleven
meegewogen. Daar waar juridisch en redelijkerwijs
mogelijk, is in de afweging van belangen daaraan extra
gewicht toegekend. Dit betreffen onderwerpen en
vragen betreffende subsidiemogelijkheden,grondaan-
kopen, uitbreidingsmogelijkheden, verplaatsings-
mogelijkheden, vestigingsmogelijkheden, bouw- en
milieuvergunningen, openbare orde- en veiligheid,
onderhoud bedrijfsterreinen etc.Dit zowel op initiatief
van de gemeente als op initiatief van de bedrijven.

Digitalisering
Behalve dat op www.lochem.nl expliciet informatie
aan het onderwerp“Ondernemen”wordt besteed, is in
dit kader verder een professionele site (www. bouw-
kavelslochem.nl) opgezet waarop actuele informatie is
te vinden over de verkrijgbaarheid van bedrijfskavels.

Retailproject Superrr Almen
Een voorbeeld van een zich aandienend, niet in de
agenda opgenomen maar wel gehonoreerd project is
een initiatief van Superrr Almen in samenwerkingmet
lokale streekproducenten uit de gemeente.Het betreft
het project om streekproducten onder de aandacht
van de inwoners te brengen en deze tezamenmet ove-
rige producten en diensten (op termijn bijv.medicijnen
voor ouderen in het buitengebied van Almen e.o.) te
distribueren waarbij in samenwerking met Lochem
Energie een elektrisch bestelauto wordt ingezet.

Technieklokaal
Bedrijfsleven en de gemeenten Berkelland en Lochem
vormengezamenlijk de Stichting BevorderingTechniek-
onderwijs. Deze stichting exploiteert het zogeheten
Technieklokaal te Borculo. Leerlingen van de hoogste
groepenvanca.40basisscholenuit debeidegemeenten,
worden d.m.v. het Technieklokaal in aanraking ge-
bracht met de techniek. Vanuit het bedrijfsleven wil
men daarmee interesse voor technisch gerelateerde
beroepen bewerkstelligen, welke wens vanuit de
gemeenten wordt onderschreven en voor het lokale
bedrijfsleven noodzakelijk wordt geacht.

Samenwerking externe partijen
Teneinde tot een verantwoorde afweging en afstem-
ming te komen is in het kader van het economische
beleid samengewerkt met partijen zoals de lokale
makelaardij, de provincie Gelderland, de Cleantech
regio, de KvK, de CVAH,MKB, Oost NL,VNO/NCW etc.

Warenmarkten
De gemeente telt vijf minimarkten (Eefde, Gorssel,
Almen, Harfsen en Laren) en 1 warenmarkt (Lochem).
Voor deze laatste geldt eenmarktverordening enwor-
den marktgelden geheven. De Lochemse warenmarkt
loopt al geruime terug als gevolg van factoren zoals in-
ternet aankopen, prijsvechters, openingstijden van de
warenmarkt, bestrating Grote Markt en te betalen
marktgelden. Overwogen wordt de marktgelden voor
de warenmarkt af te schaffen. Dit zorgt voor een posi-
tieve impuls van de warenmarkt en daarmee voor een
impuls van de economie van de Lochemse binnenstad.

Ondernemersfonds Lochemse Ondernemers-
vereniging
Inmei 2018 is door de gemeenteraad de reclamebelas-
ting voor de binnenstad van Lochem vastgesteld. Op
jaarbasis levert dit de LochemseOndernemersvereniging
(LOV) ca. € 45.000,= op. Dit bedrag kan door de LOV
naar eigen inzicht worden besteed.

De doelstellingen vertaald

Groei van de werkgelegenheid en meer bedrijfs-
vestigingen.
De werkgelegenheid in Lochem is in 2017 met 1,1%
gestegen.Ten opzichte van 2016 betekent dit dat er 160

banen zijn bij gekomen, onder andere in de horeca
(+5%), industrie (+3,9%) en bij financiële instellingen
(+4,1%). In totaal zijn er 14.040 banen in de gemeente
Lochem.De grootste sectoren in de gemeente Lochem
zijn zakelijke dienstverlening, industrie en gezond-
heidszorg. In2017 telde Lochem in totaal3.400bedrijven.
In 2016 waren dit er 3.320. Dit blijkt uit de jaarlijkse
provincialewerkgelegenheidsenquête (PWE).Dewerk-
gelegenheidsontwikkeling loopt hierdoor na een aan-
talmindere jarenweermeer in de pasmet het Gelders
gemiddelde. In Gelderland groeide de werkgelegen-
heid met 1,6%. Medio januari 2019 zijn de PWE-gege-
vens van 2018 bekend.

Effectieve ondersteuning van ondernemers
Het plaatsgevonden MKB-onderzoek benoemt als
sterke punten de betrokkenheid en het meedenken
van de gemeente, een duidelijk ondernemersklimaat,
communicatie langs korte lijnen en de (groene) locatie.
Verbeterpunten zijn de afstemming en overlegmet de
ondernemers, klantgerichtheid, begrip voor onder-
nemers, het nemen van initiatieven en het krijgen van
waar voor uw geld. De kans op aanbesteden voor het
regionaleMKBwordt als laagst beoordeeld.De digitale
bereikbaarheid, de telefonische bereikbaarheid en de
snelheid van betalen worden het hoogst beoordeeld.

Lagere werkloosheid
Aan een monitoring van de ter zake relevante gege-
vens wordt gewerkt.

Accenten voor een vervolg beleid
* Kiezen voor een dynamische economische agenda
waarbij ruimte voor nieuwemogelijkheden en initia-
tieven plus bijbehorendemiddelen wordt geboden.

* Opdat deze gelijk looptmet de financiëlemeerjaren-
begroting van de gemeente, de nieuwe
agenda opstellen voor de periode 2019-2023.

* Kiezenvoor eenevenwichtigebestedingvanmiddelen
voor economisch beleid in relatie tot de andere
onderdelen van de gemeentelijke begroting.

* Expliciet inzetten op vrijetijdseconomie.
* Doorgaan met de professionalisering van het
Havenbedrijf, de bedrijfscontacten en concrete
projecten zoals de Lochemse Ondernemers Avond,
Lochemse Zaken, de passantenhaven etc.

* Inzetten op afstemming en samenwerking met het
bedrijfsleven.
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Tabellen

In deze bijlage staan de werkgelegenheidscijfers per
sector en het aantal bedrijven in de gemeente Lochem.
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