CONVENANT
‘COEVORDEN ONDERNEEMT’
PARTIJEN
De gemeente Coevorden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Zwiers, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit
van burgemeester en wethouders van Coevorden, d.d. 12 maart 2019 hierna verder te noemen “de gemeente”;
Ondernemend Coevorden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. Westenbrink, voorzitter van Ondernemend Coevorden,
hierna verder te noemen ‘OC’;
DOEL OVEREENKOMST
Dit convenant is tot stand gekomen vanuit de gezamenlijke ambitie van de gemeente en OC. Bij de uitvoering van de maatregelen zullen
partijen zich gezamenlijk inspannen om het toekomstperspectief zoals vastgelegd in de Economische Visie 2019-2022 te realiseren. Ieder
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
OVERWEGENDE DAT:
• Partijen een gemeenschappelijk belang hebben om samen te werken aan stimulering van de lokale economie. De OC vertegenwoordigt
haar specifieke achterban van bedrijven inclusief hun collectieve belangen;
• In de bestaande economische netwerkstructuur van de gemeente Coevorden voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om samen te
komen tot een beter ondernemings- en vestigingsklimaat;
• Vanuit het overleg met de ondernemersvereniging en gemeente een intensievere samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente (en
onderwijs) noodzakelijk geacht wordt, om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de gezamenlijke ambitie;
• De gemeente in samenwerking met de OC en ondernemers een “Economische Visie” heeft opgesteld. De visie spreekt onder andere
gericht over “samen uitvoeren”;
• Partijen het wenselijk achten met de totstandkoming van het convenant en de bijbehorende agenda een breed gedragen economisch
platform te ontwikkelen met participatie van alle economische partners, ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en
gemeente.
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
Gezamenlijk uitvoering te geven aan de ‘dynamische werkagenda’ zoals opgenomen in de economische visie ‘Coevorden onderneemt’, te
starten met de als volgt benoemde focusprojecten voor 2019.
Projecttitel

Trekker

Realisatie Fablab/Techlab

OC (voor Fablab is DNV de Onderzoek in 2019,
trekker)
gevolgd door realisatie

jongeren interesseren voor een opleiding en een baan in de
technische sector door het inrichten van een Techlab.

Ruimte voor pioniers

OC

Start in 2019

startende bedrijven, nieuwvestigers en jong talent op gang helpen.

Ondernemersdienstverlening

Gemeente

Doorlopend

Zorgen dat de dienstverlening van de gemeente is toegesneden op
de wensen van ondernemers.

Gemeente

Onderzoek in 2019,
maatregelen afhankelijk van Aantrekkelijker maken van de bedrijventerreinen.

Revitalisering
bedrijventerreinen

Fasering

Doel

uitkomsten onderzoek

INGANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Het convenant treedt direct na ondertekening van alle partijen in. De projectenagenda die onderwerp is in dit convenant kent een
dynamische aanpak; in dit kader bestaat een jaarlijks evaluatiemoment. De looptijd per project is hiermee afhankelijk van de daadwerkelijke
uitvoering en voortgang van de projecten. De beoogde totale looptijd is de periode 2019-2022.
De projectenagenda die onderwerp is in convenant kent een dynamische aanpak; in dit kader bestaat een jaarlijks evaluatiemoment. De
looptijd is hiermee afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoering en voortgang van de projecten. Hieronder volgt een overzicht van de
projecten.
OVERLEG EN EVALUATIE
Tenminste tweemaal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen partijen over de wijze waarop het convenant wordt uitgevoerd. Elk van de
partijen kan op elk moment verzoeken partijen voor overleg over de uitvoering van dit convenant bijeen te roepen.
WIJZIGINGEN
Wijzigingen in dit convenant kunnen door partijen op elk moment wederzijds worden ingediend. Na instemming door alle partijen wordt de
wijziging schriftelijk vastgelegd en in dit convenant verwerkt.
VOOR AKKOORD:

Gemeente Coevorden											
		
Ondernemend Coevorden

