
Bestuursvergadering OBW 3 december 2015-11-03 

aanw. Geert, Jan, Rob, Hans, Gea, Wim en Bert Roeterink (Gemeente) 

 

1. Welkom en agenda 

punt 8 : ledenvergadering ook agenderen. 

Punt 4 naar het einde verschuiven en alleen met het bestuur bespreken. 

 

2. Verslag: pg 2. In de omgevingsvisie kunnen nieuwe vormen van 

bedrijvigheid spanningsveld opleveren met huidig beleid. 

 Onder dank verder goedgekeurd. 

 

Besluitenlijst: akkoord onder dank aan Rob 

3. Ingek. stukken:  

• Wenters Goud: eigen betaalmiddel Pyriet.  

• Jong Werkt! (geinitieerd door Marijn Struik) lijkt op WIC, wat ze niet 

kenden. Willen graag jongeren stageplekken bieden.  Aanvulling van Bert: 

zij richten zich op afgestuurden op zoek naar werk. Zij contracteren 

mensen voor max 2 jaar, waarna de betrokkenen gedetacheerd worden 

bij bedrijven evt half jaar, waarna ze weer bij een ander bedrijf  

gedetacheerd kunnen worden.  

• Jan Bent was bij een bijeenkomst over werken in Duitsland bij Kamer van 

Koophandel. Jan vond het bedroevend hoe ingewikkeld dat (nog) is.  

• Wim suggereert een thema-avond te organiseren over 

financieringsvormen… 

• Platform 31 wil vanuit Gem Winterswijk weten of we willen meedoen aan 

een onderzoek van dit platform.. Samenwerking gemeenten, bedrijven en 

onderwijs. Was gericht op middelgrote gemeenten. Jan Bent heeft met 

hen gesproken (Ruud Torenbos). zie ook eens op www.platform31.nl 

 

4. agendapunt 4 is verschoven naar einde vd vergadering 

5. Jaarplanning: Jan Bent heeft een voorzetje gemaakt: 

a. Jaarplanning van Jan  ( do 21 jan (brainstormavond bij  Rob, 4 april 

bij Geert, 11 mei bij Gea, ma 19 sept. bij Wim, 30 nov bij Hans).  

b. Open Bedrijven Kunstroute? Dan wel veel vroeger beginnen met 

plannen, Kotten/Ratum. Alvast eens de mogelijkheden bekijken.  

6. Platform SWM (St.Winterswijk Marketing). Vraag om 2500,-  voor 

deelname in de marketingfaciliteiten. Wim vindt dat wel een substantieel 

deel van ons budget (45%). Hij verzoekt  om ruimte ook nog  voor ons 

eigen plan. Hans wil wel toetreden tot het  platform , Rob wil hem 

eventueel vervangen. Als we het lidmaatschapsgeld kunnen verhogen van 

60,- naar 75,- , is al een ruim deel betaald. Waarschijnlijk is het zo een 

goede investering.  

7. Jaarvergadering: Ledenvergadering . Geert en Jan zijn aftredend.  

 Geert en Jan zijn beiden herkiesbaar.  

 Locatie voor Jaarvergadering: svp   even goed over denken en de ledenlijst  

 raadplegen. (Alfred Sloetjes?  Geert polst hem) ; (Loonbedrijf 

 Huiskamp ?  Henk polst hem) ; Marcel   Hoefkes (Hans);   



 Nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari of een andere datum zodat we terecht 

 kunnen in het Oude Raadhuis.  Bij Winterswijk Marketing met een 

 rondleiding? Jan peilt de situatie. 

8. Leden Themabijeenkomst:  

9. Glasvezel: SIF: ze gaan de zaak hier aanleggen! Dat wordt in week 50 

bekendgemaakt. 

10. Vertegenwoordigingen OBW: 

a. WCL: DB lidmaatschap is gesprekspunt. Wim wil Gea vervangen 

indien nodig. 

b. VREWIN: Ontmoeting geweest, waar –helaas- niemand van OBW 

was. (Jan was ook verhinderd). Aalten wil graag bekijken hoe de 

samenwerking gaat, om Aalten-Bocholt misschien ook aan te 

pakken. Het Dienstencentrum gaat voort en verder. Jan heeft iets 

gehoord over een Duits verbod – met boete bij overtreding- per 1 

januari 2016 op het meenemen van medewerkenden via payroll, 

zzp’er of stagiaires die voor een Nederlands bedrijf werken in 

Duitsland. Bert geeft aan dat hierover eerst informatie gevraagd 

moet worden bij Kantoor Euregio. Mocht dit helemaal kloppen , 

dan moeten we voor 1 januari 2016 aan onze leden doorgeven. 

c. Bert : Rondetafelgesprek op 19 januari 2016 met het thema: hoe 

verdienen we de kost in 2030: industrie, recreatie, detailhandel, 

zorg, landbouw. Initiatief van de Gemeenteraad Winterswijk, om 

een richting voor de beleidsector Economie. Bij OWIN is (ook) 

behoefte aan meer contact met OBW. Jan belt Danny. Provincie 

heeft verzocht aan Regio Achterhoek input voor ‘Steengoed 

Benutten”.: 1e tranche tot eind 2015. Daarna spelregels voor 

komende jaren. Pot van 80 miljoen. Veel ruimte voor de regio zelf , 

gerelateerd aan krimp.  Regio moet zelf de kaders bepalen. De 

spelregels worden voor de voorjaarsnota vd provincie (april/mei) .  

d. Smart industry  wordt veranderd  in smarthub.nl .  Toekomst in de 

maak. Zo kan de regio sterker worden geprofileerd. Bv in de vrije 

tijdssector.  

11. Technisch probleem met website, wordt aan gewerkt.  

12. Rondvraag. Geen verdere bijdragen.  

13. (voorheen 4.) Cooperatie ‘De Toekomst’  

a. Na rapportage van Wim spreken we af, ons vooral op te stellen als 

mee denken en -praten bij de nu ontstane Omgevingsvisie.  

b. Jan belt met Arie Schoemaker om te horen of DB WCL een plek 

voor ons gaat zijn. 

c. We letten op de documentenstroom. 

d. We bespreken in kleine kring eerst als we grote plannen hebben. 

 

Verslag van Gea Boessenkool 

  

 

 

 

 

 



 


