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Beleidsplan 2010 – 2014
I
INLEIDING
De Holtense Industrie Groep is in 1965 opgericht. Anno 2009 zijn er 65 leden, in
aantallen personeelsleden variërend 5 tot meer dan 500. De deelnemende leden zijn
bedrijven uit de sectoren: bouw, logistiek, handel, industrie en dienstverlening. De
Holtense Industrie Groep (H.I.G.) stelt zich ten doel de gemeenschappelijke
belangen van haar leden op economisch en sociaal gebied te behartigen. Door
regelmatig bijeenkomsten en vergaderingen met haar leden te organiseren, peilt de
H.I.G. de opvattingen van de leden. Op basis van deze informatie adviseert de H.I.G.
gevraagd en ongevraagd de lokale, regionale en provinciale overheden over het
stimuleren van het ondernemersklimaat in onze gemeente. Dit doet de H.I.G.
zelfstandig of samen met andere organisaties van ondernemers.
II
WAAROM EEN BELEIDSPLAN
Erelid Dhr. F.J. Noordam heeft door zijn tomeloze inzet en inbreng, de H.I.G. een
stevig karakter gegeven. Hij verenigde in zich een aantal kwaliteiten en functies,
waardoor hij in staat is gebleken de belangen van de H.I.G. uitstekend te behartigen.
Nadat de heer Noordam als voorzitter van de H.I.G. terugtrad, heeft de H.I.G. zich
beraden over de koers die moest worden gevolgd. De H.I.G. heeft medio 2009
besloten een plan op te stellen waarin het beleid van de H.I.G. voor de periode
2010-2014 wordt vastgelegd. Omdat het lokale bestuur de overheid is die het dichtst
bij burgers en ondernemers staat, is gekozen voor een beleidsplan met een periode
die parallel loopt met de zittingsduur van de gemeenteraad van Rijssen-Holten.
Nadat de algemene ledenvergadering van de H.I.G. dit beleidsplan heeft vastgesteld,
vormt dit beleidsplan de leidraad voor het handelen van de H.I.G.
III
DE INHOUD VAN HET BELEIDSPLAN
De H.I.G. richt zich op de behartiging van de collectieve belangen van de
aangesloten leden. De H.I.G. is van mening, dat het lokale bestuur een belangrijke,
zo niet doorslaggevende rol vervult bij die belangenbehartiging. Daarom is
geïnventariseerd op welke terreinen structurele contacten met de gemeente RijssenHolten – gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, ambtenaren wenselijk zijn opdat ook zorgvuldig met de belangen van de ondernemers in de kern
Holten rekening wordt gehouden. Ook de politieke partijen in onze gemeente zijn in
deze belangrijke contacten, omdat zij de basis vormen voor de gemeenteraad en de
te benoemen wethouders.
Na afweging van alle mogelijke beleidsterreinen geeft de H.I.G. prioriteit aan de
volgende onderwerpen:
a vestigingsklimaat
–
lokale lastendruk, bedrijventerreinen, industrie
en recreatie
b bereikbaarheid
lokale en nationale wegen
c wonen
betaalbare woningen in de huur- en koopsector
d onderwijs
contacten bedrijfsleven en onderwijs
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A
Vestigingsklimaat
De gemeente Rijssen-Holten is ontstaan in 2001 door het samenvoegen van de twee
zelfstandige gemeenten Holten en Rijssen. De verschillen in aantallen inwoners en
de samenstelling van de bevolking heeft er toe geleid, dat de kern Holten zich weinig
of niet manifest en consistent heeft opgesteld in tal van maatschappelijke
vraagstukken. De besluiten die het lokaal bestuur mede als gevolg van deze houding
heeft genomen, werken niet altijd en zeker niet in elk opzicht positief uit voor
industriële ondernemers in Holten. Dat geldt in het bijzonder voor de opvattingen van
het lokaal bestuur over de positie van de kern Holten in de gemeente Rijssen-Holten:
vooral recreatie met een bescheiden industriële component.
De H.I.G. zet zich in voor heroriëntatie van het lokale bestuur op de bijdragen die de
kern Holten via haar leden geeft aan de ontwikkeling van Rijssen-Holten onder meer
op het gebied van de werkgelegenheid, de inkomenspositie, scholingsmogelijkheden
via stageplaatsen, etc. Om dat te bewerkstelligen zal de H.I.G. zich actief bemoeien
met het gemeentelijk beleid op dit terrein via een eigen en directe inbreng in
bestaande en toekomstige stuur- en werkgroepen die de gemeente adviseren op tal
van aspecten van het vestigingsklimaat. Van groot belang is dat industriële
ondernemers in Holten ook in de toekomst ruimte hebben en houden om uit te
breiden en dat er ruimte is voor nieuwe ondernemingen. Het faseren van de
ontwikkeling van Vletgaarsmaten fase 3 is hiermee in strijd en de H.I.G zet zich in
om dit besluit te laten heroverwegen.
De H.I.G. bepleit dat de functie “bedrijvencontactfunctionaris” een aantal
bevoegdheden krijgt waardoor onder meer het afhandelen van aanvragen en
vergunningen voor ondernemers sneller dan nu gaat verlopen.

B
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de beide kernen Holten en Rijssen is onderwerp van grote
zorg. Dit mede omdat hiermee ook het leefklimaat van de inwoners van de kernen
wordt geraakt. De besluitvorming over de “Noordelijke Rondweg” heeft in relatie
hiermee nauwelijks tot geen recht gedaan aan de belangen van inwoners en
ondernemers in Holten. De H.I.G. beraadt zich over acties die er toe kunnen leiden
dat de aanleg van deze absoluut noodzakelijke weg weer op de bestuurlijke agenda
komt.
C
Wonen
Onze gemeente wordt gekenmerkt door een redelijk gevarieerd aanbod van huur- en
koopwoningen. Wat opvalt is dat er een groot tekort bestaat aan koopwoningen in de
klasse van € 150.00 tot €250.000. Dit heeft negatieve gevolgen voor de huisvesting
van bedstaande werknemers van Holtense ondernemers en belemmert het
aantrekken van potentiële werknemers van buitenaf. De H.I.G. maakt zich sterk voor
het uitbreiden van het aantal te bouwen woningen in deze klasse.
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D
Onderwijs
Goed onderwijs is van belang voor de kwaliteit van toekomstige werknemers van de
leden van de H.I.G. De afstemming van de wensen van het bedrijfsleven op dit
gebied met de onderwijsinstituties laat te wensen over. De H.I.G. streeft naar een
verbetering van dat contact waardoor met name het beroepsonderwijs beter wordt
afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven. Via het aanbieden van
stageplaatsen wil de H.I.G. bijdragen aan het vergroten van de kansen van
studerenden aan het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
IV
SAMENWERKEN
Het realiseren van de beleidsvoornemens die inde vorige paragraaf worden
beschreven, vergt samenwerking m,et alle geledingen van het lokale bestuur en
maatschappelijke organisaties. De H.I.G. is van mening dat zij als representant van
ruim 60 Holtense ondernemers een stevige stem in die discussie moet hebben.
Daarbij realiseert de H.I.G. zich dat er meer groepen in de samenleving zijn, die hun
noden en wensen onder de aandacht van diezelfde doelgroepen brengen. Het is
naar het oordeel van de H.I.G. zaak na te gaan met welke andere groeperingen de
doelstellingen van de H.I.G. beter kunnen worden gediend.
Wij zien als eerste goede mogelijkheden in de contacten met de Holtense Handels
Vereniging H.H.V. Ook in het verleden hebben die contacten tot een
resultaatgerichte aanpak van activiteiten geleid. Die aanpak zullen wij intensiveren.
Daarnaast zijn er goede contacten m,et de ondernemersverenigingen in de kern
Rijssen, te weten de Kring Werkgevers Rijssen K.W.R., de Business Club Bij de Tijd
BCBdT en de recentelijk opgerichte vereniging van Z.Z.P.-ers. Ook met deze
ondernemersverenigingen heeft de H.I.G. goede contacten en waar mogelijk nemen
we een gezamenlijk standpunt in de contacten met de lokale overheid en anderen.
Ook bestuurlijk doen zich ontwikkelingen voor die de belangen van de leden van de
H.I.G. zullen raken. In het oog springt de samenwerking van de gemeenten RijssenHolten, Wierden-Enter en Nijverdal-Hellendoorn. Op tal van gebieden werken deze
gemeentes reeds samen en op andere terreinen worden de mogelijkheden daarvoor
verkend. Dit betekent voor de H.I.G. dat ook mogelijke vormen van samenwerking
met andere ondernemersverenigingen in die gemeentes onder ogen moet worden
gezien om gezamenlijk een sterke onderhandelingspartner voor overheden en
andere instellingen te vormen.

