BELEIDSBEGROTING
Programma 2: Ondernemen
Ondernemerschap, eigenaarschap, zelfredzaamheid en duurzame
netwerken dat is ondernemen in 2020

Omgeving en ontwikkelingen
Het prachtige Oirschot willen wij op de kaart zetten
voor bewoners, bezoekers en ondernemers als het
levend erfgoeddorp van de Brainportregio. Onze
propositie en positionering ten behoeve van het
hoogwaardige woon- en leefklimaat van de Brainport. Om dit nog meer zichtbaar te maken worden er
diverse uitvoeringsprogramma’s ontwikkeld:
• In september 2019 is de merkstrategie gepresenteerd: Oirschot als dé erfgoedgemeente van de
regio. Vanaf 2020 wordt vanuit de merkstrategie en
het brede erfgoedaanbod nieuw leven ingeblazen
en geven we daarmee de gemeente een krachtige,
toekomstbestendige impuls.

• Per 1 januari 2020 wordt het ondernemersfonds
opgericht. Uit dit ondernemersfonds worden collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten
en projecten betaald. Hiermee wordt ook vanuit dit
perspectief Oirschot op de kaart gezet. Om de datum
van 1 januari 2020 te realiseren wordt de raad voor
november 2019 een voorstel voor het ondernemersfonds voorgelegd.
• Oirschot heeft een prachtig landelijk gebied waar
uitstekend gerecreëerd en verbleven kan worden. Het
meerjarenprogramma Vrijetijdseconomie Landelijk
Gebied is een doorvertaling hiervan. Het verbindt de
thema’s monumentaal, ondernemend en groen, en
zorgt ervoor dat de mens zich hier thuis voelt.

Aandeel programma 2 in totale begroting
Ondernemen
4%

Overige onderdelen
96%
Begroting 2020
Essentie:
1. Het versterken van de identiteit en economische kracht van Oirschot (ontwikkellijn 1 van het Beleidsprogramma
van de raad 2018-2022).
2. Transitie buitengebied (ontwikkellijn 3 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022).
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor
doen?
Ambitie 1. Versterken van de identiteit van Oirschot:
de handen ineenslaan met bedrijfsleven en
verenigingen.

Activiteit: In 2020 zorgen wij ervoor dat de Oirschotse
merkstrategie (september 2019) bij bewoners en
steeds meer organisaties in beeld komt.
Ambitie 2. Het behoud van een karakteristiek, veilig,
levendig en goed bereikbaar centrum van Oirschot.

Activiteit: Wij ronden een plan van aanpak, een
strategie inclusief een aanzet voor een meerjarenuitvoeringsprogramma af voor de ontwikkeling en
herstructurering van het centrum van Oirschot.
Ambitie 3. Stimuleren van investeringen in
monumenten, behoud van monumenten door
ontwikkeling, geïntegreerd met toeristenbeleid/Visit
Oirschot.
Activiteit: Voor het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Erfgoed leggen wij een relatie met het
Landschapskwaliteitsplan. De uitkomst van het
onderzoek uit het amendement roerend erfgoed
levert hiervoor ook bouwstenen. Vanaf 2020 wordt
voor een periode van drie jaar incidenteel budget
beschikbaar gesteld, vanaf 2023 stellen wij een
structurele bijdrage beschikbaar.
Ambitie 4. Ruimte voor Ondernemers: Visit Oirschot,
één loket voor ondernemers, zo weinig mogelijk
regels.
Activiteit: In 2020 maken ondernemers gebruik van
het Ondernemersfonds Oirschot. Wij ondersteunen
met de Stichting Visit Oirschot de ondernemers via
een ondernemerssupport. Daarnaast organiseren
wij in samenwerking met VTH de Kempen een werksessie met de raad over minder regeldruk, minder
regels voor ondernemen in Oirschot.
Ambitie 5. Een groen (streven naar biodiversiteit),
karakteristiek, gezond buitengebied, met ruimte
voor duurzaam ondernemen en nevenactiviteiten.
Activiteit: Wij voltooien in 2020 een nieuw meerjarenuitvoeringsprogramma VTE/VLG, waarbij wij
enerzijds een relatie leggen met de projectportfolio
Stille Wille, anderzijds gebruiken wij het landschapskwaliteitsplan als input. We zetten daarmee in op
een integrale aanpak van het buitengebied.

Activiteit: Wij onderzoeken of revitalisering van
bedrijventerreinen De Stad en Steenfort mogelijke
kansen biedt. Daarnaast realiseren we een uitbreiding op bedrijventerrein De Scheper. Tot slot gaan
we een uitvoeringsprogramma opstellen dat aansluit
bij de regionale en provinciale kaders voor zowel
bestaande als nieuwe bedrijventerreinen.
Ambitie 6. Inpassing verbreding A58 als vliegwiel
gebruiken voor duurzaamheid en groen.
Activiteit: Na vaststelling van het Ontwerptracébesluit door het ministerie van I&W volgt de verdere
landschappelijke uitwerking van de beekdalpassage
en maken wij in samenspraak met InnovA58 het
definitief ontwerp.
Ambitie 7. Aanpassen N395, op basis van maatwerk,
samen met de provincie.
Activiteit: Wij bereiden samen met provincie
Noord-Brabant de aanbesteding van het project
voor. (Zie ook programma 4)
Ambitie 8. Natuurgebieden in tact houden en
mogelijk versterken.
Activiteit: Wij stellen een landschapskwaliteitsplan
op. We dragen bij aan de doorontwikkeling van het
Groene Woud naar het Van Gogh Nationaal Park. Wij
streven naar deelname aan de Landschapstriënnale
2020, waarbij de Groene Corridor als onderdeel
centraal staat.
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Verplichte beleidsindicatoren
Resultaat
Indicator

Eenheid

Oirschot

Landelijk

Jaar

Bron

Taakveld: Economie
Functiemenging

%

58,8

52,8

2018

CBS BAG/LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners
in de leeftijd van 15 t/m
75 jaar

150,3

125

2017

CBS
Bevolkingsstatistiek/LISA

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting
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1.082
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Mutaties reserves
Lasten
Baten

0
-134

0
-1.365

0
-66

0
0

0
0

0
0

Saldo mutaties reserves

-134

-1.365

-66

0

0

0

Resultaat

519

897

-112

1.082

1.117

1.158

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten

Meerjarenbegroting

