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Uitvoeringsplan Arbeidsmarktvisie en Bedrijventerreinenvisie
Beste ondernemer,
We vinden het belangrijk dat Gennep een gemeente is waar het goed wonen én werken is.
Ruimte voor verbetering
Vorig jaar heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bedrijventerreinen en de
arbeidsmarkt in Gennep. Conclusie: het gaat best goed, maar er is ook ruimte voor verbetering.
Dit is uitgewerkt in de Bedrijventerreinenvisie en de Arbeidsmarktvisie.
Als gemeente kunnen we met name winst behalen door nog meer samen te werken met
ondernemers en het onderwijs, hierbij elkaars kracht te benutten en samen Gennep steviger op
de kaart zetten. De gemeenteraad heeft deze conclusies op 14 april 2020 overgenomen. Er is
een uitvoeringsplan opgesteld om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Wij sturen u het
uitvoeringsplan als bijlage mee.
Samen met ondernemers
Op dit moment bereiden wij een webinar voor ondernemers voor. Tijdens dit webinar willen we
zoal met u bespreken of we op de goede weg zijn met de acties in het uitvoeringsplan. Door de
corona-omstandigheden en de aandacht die deze onzekere situatie van u vraagt, plannen we de
webinar later dan oorspronkelijk de bedoeling was (zie planning in het uitvoeringsplan). U
ontvangt tijdig een uitnodiging voor deelname in het najaar.
U kunt ook nu al op dit uitvoeringsplan reageren. Graag zelfs! Dan nemen we uw inhoudelijke
vragen of opmerkingen mee in de webinar. Ook suggesties voor onderwerpen die u graag aan
bod wilt laten komen tijdens de webinar, zijn van harte welkom. Stuur uw opmerkingen en
vragen uiterlijk 9 oktober 2020 naar bedrijvenloket@gennep.nl.
Nieuwe Bedrijvencontactfunctionaris Werk komt bij u langs
Sinds kort heeft onze gemeente een nieuwe Bedrijvencontactfunctionaris Werk: Mieke Thijssen.
Zij neemt met enkele bedrijven contact op voor een kennismaking. Zo kunt u niet alleen per email uw vragen en suggesties aan ons doorgeven, maar ook persoonlijk. Tijdens de
kennismaking staat Mieke zoal stil bij het bijgevoegde uitvoeringsplan, de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en de Webinar die georganiseerd gaat worden. Uiteraard kunnen ook andere
thema’s tijdens deze kennismaking aan bod komen. Thema’s die u als ondernemer na aan het
hart liggen. Mieke kan in eerste instantie niet alle bedrijven bezoeken. Zij zal hierin een selectie
maken. Wilt u verzekerd zijn van een persoonlijke kennismaking met Mieke, dan kunt u dat aan
haar doorgeven. Stuur voor 22 september 2020 een e-mail naar bedrijvenloket@gennep.nl.
Mieke maakt vervolgens een afspraak met u.
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Tot slot
We zien uw reactie op deze e-mail met genoegen tegemoet. Samen maken we van Gennep een
gemeente waar het goed wonen én werken is!

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Gennep,
namens dezen,
Wethouder Middelen,
Economie en Mobiliteit,

Wethouder Sociaal Domein,
Kunst en Cultuur en Inkomen,

Mevrouw J.A. van Hulsteijn

De heer R. Janssen
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