AGENDAPUNT NO 6.
Voorstel tot deelname aan het project:
'bedrijven in crisistijd…startpunt voor een
nieuwe toekomst'

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
In het project wordt ingezet voor een ondersteuning voor bedrijven in moeilijkheden. Daarnaast het
bijdragen aan innovatie om sterker uit de crisis te komen en samenwerking in de regio te versterken.
De financiering van het project wordt gedragen door de Provincie, Syntens / Oost NV, bedrijven en
de gemeenten in de Achterhoek.
De gemeentelijke bijdrage van € 41.672,- voldoen uit de Algemene Reserve.
Aanleiding tot het voorstel
In de regio Achterhoek is het project 'Bedrijven in crisistijd…startpunt voor een nieuwe toekomst'
opgestart. Dit project vloeit voort uit het Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders. In dit
aanvalsplan is door de belangrijkste sociaal economische partners een gezamenlijk
crisisbestrijdingsplan gelanceerd. Naast dit plan is de behoefte gegroeid om de andere poot waar de
Regio Achterhoek zich sterk voor wil maken, benadrukken: 'de Gezonde Mens'. Deze term staat voor
een reeks van initiatieven (programma) om de regio op korte en lange termijn 'gezond' te maken en
te houden, zowel sociaal als economisch. Het Sociaal Economisch Overleg is gevraagd het project
op zich te nemen. De stichting zal zorg dragen voor de uitvoering en optreden als subsidieaanvrager
en opdrachtgever.
Inhoudelijke toelichting
In een drietal stappen gaat de Achterhoek werken aan het toekomstklaar maken van zijn bedrijven:
1. Mobiliseren en voorlichten van bedrijven over innovatiekansen. Bedrijven in financiële nood krijgen
begeleiding bij het vinden van nieuwe kansen. Bedrijven in liquidatie krijgen begeleiding bij een heren doorstart;
2. Innovatieprojecten nauwkeurig met woorden bepalen;
3. Kennisclusters oprichten die in staat zijn doorlopend subsidieaanvragen vanuit de Achterhoek in te
dienen.
Het plan “bedrijven in crisistijd ….. startpunt voor een nieuwe toekomst” heeft te maken met de eerste
2 stappen:
1. Een strategie om een regio te worden met gezonde bedrijven. Klaar voor de nieuwe economie. In
de toekomst doorlopend zoeken naar nieuwe, duurzame product – markt – combinaties;
2. Een strategie om op korte termijn nieuwe omzetkansen voor noodlijdende bedrijven voort te
brengen en personeel te behouden. Op lange termijn stimuleren van continuïteit en versterking
concurrentiekracht.
Het project beoogt in een drietal stappen kennisclusters op te richten, die na afloop zelfsturend zijn.
Het programmateam duurzame economie verwacht dat door dit project wordt voorkomen dat
minimaal twee personen per gemeente werkloos worden.
Relatie met bestaand beleid c.a.
Dit verzoek past binnen het beleid om het bedrijfsleven te faciliteren en het arbeidsmarktbeleid.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Indien u besluit tot deelname, zal het bestuur van het SEO van uw besluit op de hoogte worden
gebracht.
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Tijdspad
Het project wordt op dit moment opgestart.
Financiële consequenties
Wat zijn de kosten?
De totale kosten van het project zijn begroot op € 974.750,-. Een groot aantal partijen draagt bij in de
financiering van het project:
Provincie
€ 371.000,Gemeenten Achterhoek € 341.375,Syntens / Oost NV
€ 97.375,Bedrijven
€ 165.000,Van de gezamenlijke gemeenten wordt een bijdrage gevraagd van € 341.375,-.
Voor Aalten komt dit neer op € 41.672,-. U wordt gevraagd deze bijdrage uit de Algemene Reserve
ter beschikking te stellen.
Wat zijn de gevolgen?
Met ingang van de begroting 2010 wordt er 1% rente toegerekend aan de algemene reserve.
Wanneer de algemene reserve als dekkingsmiddel wordt ingezet en er ook werkelijk geld op tafel
moet komen zijn de kosten voor het verschil tussen de opgenomen 1,0% en de huidige marktrente
van bv 4,5% nergens in de begroting opgenomen.
Naast een begrotingswijziging in verband met de aanwending van de algemene reserve ad
€ 41.672, heeft deze onttrekking dus ook gevolgen voor de rentelasten.
Het verschil van 3,5% tussen de reeds opgenomen rentelasten en de marktrente geeft een extra
tekort van circa € 1.460 op de begroting van de gemeente.
In het verleden werd deze rentecomponent buiten beschouwing gelaten omdat de rente die werd
toegerekend aan de reserves gelijk was aan de rente van kort geld.
Door een onttrekking aan de reserve verlaag je de toe te voegen rente aan de reserve en verhoog je
de rente van kort geld. Beide met een gelijk percentage.
Dit principe is los gelaten daarom geeft dat deze structurele gevolgen.

Aalten, 9 maart 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2010;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. deel te nemen aan het project ‘bedrijven in crisistijd…startpunt voor een nieuwe toekomst’;
2. € 41.672,= beschikbaar stellen uit de Algemene Reserve.

AALTEN, 20 april 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

