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Inleiding programma Economie
In het programma Economie en vrije tijdsbesteding wordt gewerkt aan de economische opgaven en 
aan opgaven rond vrije tijdsbesteding. Het werkprogramma Economie omvat twee programmalijnen:

1. Versterken werkgelegenheid, met de doelenboom Economie en werkgelegenheid
2. ‘Meedoen’, met de doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme en de doelenboom Sport.
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Doelenboom Sport

Doelenboom

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt
Hoe vitaler iemand is, hoe groter de kans dat diegene kan deelnemen in de maatschappij en 
zelfstandig thuis kan blijven wonen.
De rijksoverheid streeft in het kader van het Olympisch Plan 2028 naar een samenleving waarin 
minimaal 75% van de Nederlanders uit alle lagen van de bevolking regelmatig aan sport en bewegen 
doet. Ook in Twenterand hebben wij deze ambitie. De onderzoeken naar deelname worden uitgevoerd 
door Sportservice Overijssel. De metingen uit 2016 laten het volgende beeld zien:

 Sportdeelname Ned. Norm gezond 
bewegen

4-18 jaar 75% 7%

19-65 jaar 46% 59%

65+ 33% 68%

 Het streven is om in deze collegeperiode 75% van de inwoners te laten sporten en bewegen. Dat 
houdt in dat met name op de doelgroep vanaf 19 jaar ingezet wordt.

Subdoelen
Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering
Ambitie: Samen met sport- en beweegaanbieders een passend kwalitatief aanbod aanbieden, met 
specifieke aandacht voor jeugd, senioren, mensen met een beperking en kwetsbare groepen.

Activiteiten
 Vitaal Sportpark

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het realiseren van een Multifunctionele Accommodatie 
op Sportpark Het Midden. Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatie van een zwembad en twee 
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sporthallen. Wat is de beste locatie, welke partijen gaan meedoen in de MFA, de investeringskosten 
en de exploitatie? Het streven is om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek nog dit jaar aan 
te bieden aan de raad. 
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Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid
Samen met sociaal domein de werkgelegenheid in Twenterand stimuleren en nog meer de verbinding 
te zoeken tussen economie, en nog meer de verbinding te zoeken tussen economie, een inclusieve 
arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

Subdoelen
Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland
Het platteland betreft alle inwoners en erven van Twenterand. Sociaal en economisch betreft niet 
alleen agrarische, maar ook toeristische, recreatieve en natuurgerelateerde activiteiten. Vitaliteit is 
gerelateerd aan inkomens– en welzijnsindicatoren.

Activiteiten
 Verbod asbestdaken per 1-1-2024

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken verworpen. 
Dat betekent dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. Het is onduidelijk hoe de minister dit 
besluit van de Eerste Kamer gaat verwerken.  De Provincie hanteert het standpunt dat zij zich blijft 
inzetten om het risico van verwerende astbestdaken te verminderen.  De aanwezigheid van 
asbestdaken blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving. Om 
deze reden blijven wij vasthouden aan het ambitieniveau van het coalitieakkoord om in 2022 70% van 
de asbestdaken gesaneerd te hebben. In de Programmabegroting 2020 is conform het besluit in de 
Kadernota 2020 geld beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Asbest. Er wordt nog 
onderzocht of daarmee de huidige ambitie gehaald kan worden.   

Verklaring verschillen Programma Economie
Programma Economie en vrije tijdsbesteding   
Lasten   
Doelenboom Cultuur en Recreatie en Toerisme N 122.041,00
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Doelenboom Economie en werkgelegenheid  0,00
Doelenboom Sport  0,00
 N 122.041,00
   
Baten   
Doelenboom Cultuur en Recreatie en Toerisme  0,00
Doelenboom Economie en werkgelegenheid  0,00
Doelenboom Sport  0,00
  0,00
   
Totaal programma Economie en vrije tijdsbesteding N 122.041,00
   
   
Het nadeel van € 122.041 wordt onder andere veroorzaakt door de volgende posten:   
Het subsidieplafond op dit programma is overschreden met € 117.541. Bij de programma's 'Ruimte' 
en 'Sociaal Domein' is echter sprake van een onderschrijding van ditzelfde plafond, waardoor er een 
verschuiving plaatsvindt. Per saldo is sprake van een nadeel van € 8.100 in 2019.
Over- en onderschrijdingen welke verrekend worden met een reserve worden hier niet nader 
verklaard.
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