
Samen zorgen voor een

Leefbaar buitengebied

in Laarbeek

Ondernemersfonds buitengebied, Jaarplan 2019

Door het ZLTO Laarbeek



Visie:

De visie van het ZLTO Laarbeek is om in samenwerking met andere ondernemers, stichtingen en 
verenigingen te zorgen voor een leefbaar buitengebied. 

Missie:

In samenwerking met alle in het buitengebied gevestigde ondernemers, stichtingen en verenigen, 
zorgen voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat in het 
buitengebied van Laarbeek. 

Kernwaarden:

De kernwaarden die wij aanhouden voor het creëren van een Leefbaar buitengebied zijn: 

Duurzaamheid:

Denk hierbij aan:

 Zelf energie opwekken 

 Glasvezel in het buitengebied 

 Stimuleren van een circulaire economie 

 Milieuverbetering

Veiligheid:

Denk hierbij aan: 

 Veilig verkeer

 Tegengaan van criminaliteit

 Gezondheid 

 VAB beleid stimuleren 

Kennisoverdracht :

Denk hierbij aan:

 Onderwijs 

 Innovatie



 Informeren van burgers 

Nieuwe verbindingen:

Denk hierbij aan:

 Nieuwe samenwerkingen faciliteren 

 Cross- overs stimuleren 

Buitengebiedmanager:

Wij als bestuur willen graag een buitengebiedmanager aanstellen. De functie houdt in:

- Het opstellen van de klankbordgroep

- Het aandragen van ideeën. 

- Het uitwerken van ideeën en het inwinnen van informatie om ideeën te realiseren.

- Het stimuleren en vormen van samenwerkingsverbanden tussen verschillende ondernemers 
in het buitengebied.

Klankbordgroep:

Omdat wij als bestuur van het ZLTO de taak hebben gekregen om de aanvragen te beoordelen vinden
wij het belangrijk een klankbordgroep op te zetten onder leiding van de buitengebiedmanager.  Dit 
houd in dat wij een groep willen laten vormen uit verschillende sectoren uit het buitengebied. Ook 
om er voor te zorgen dat wij als ZLTO bestuur zo veel mogelijk onafhankelijk blijven, het 
ondernemersfonds is immers voor elke ondernemer, niet alleen voor ZLTO leden. 

Daarnaast willen we een zo breed mogelijke vertegenwoordiging hebben van de sectoren in het 
buitengebied:

 Landbouw,bosbouw en visserij

 Openbaar bestuur, overheidsdiensten, nuts

 Groot- en detailhandel

 Industrie en bouwnijverheid 

 Logies – horeca, cultuur, sport en recreatie

 Advisering, onderzoek, overige zakelijke dienstverlening



 Vervoer en opslag

 Gezondheid- en welzijnszorg

Ons doel is dan ook om minimaal 1 vertegenwoordiger per sector deel te laten nemen aan de 
klankbordgroep. De klankbordgroep zal tevens functioneren om het belang en het nut van het 
ondernemersfonds uit te dragen aan de andere ondernemers in het buitengebied. 

Frequentie:

De klankbordgroep komt minimaal 1x per jaar bijeen te laten komen om het voorgaande jaar te 
evalueren. In de tussentijd kan de klankbordgroep het bestuur op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen in de verschillende sectoren en ideeën aandragen.

2019:

In 2019 houden wij ons bezig met de onderstaande punten:

Buitengebiedmanager:

Wij zijn op het moment actief bezig met het vinden van een buitengebiedmanager. Deze persoon zou
de taak op zich nemen om de klankbordgroep te vormen. Daarnaast het aandragen en uitwerken van
ideeën, het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingen en het genereren van ideeën voor het 
buitengebied.

Randvoorwaarden: 

Momenteel zijn wij bezig met het opzetten van de randvoorwaarden voor waar aan een aanvraag 
moet voldoen. Denk hierbij aan vragen zoals: 

 Voldoet de aanvraag aan de missie?

 Verbeterd het aangevraagde de leefbaarheid in het buitengebied?

 Komt de aanvraag ten goede van de ondernemers in het buitengebied? 

Aanvragen:

Het zo goed en snel mogelijk afhandelen van alle aanvragen die binnenkomen. Dit om ervoor te 
zorgen dat de ondernemers het nut en het belang van het ondernemersfonds in gaan zien door 
middel van al gerealiseerde projecten en een prettige samenwerking. 

Klankbordgroep:

We zijn momenteel bezig met het werven van de buitengebied manager. Deze persoon zal 
verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de klankbordgroep. Het bestuur heeft al wel een aantal 
personen in het vizier voor deze groep.

Communicatie:



We willen ervoor zorgen dat de doelstelling en het nut van het ondernemersfonds zo goed mogelijk 
bekend raakt onder de ondernemers, stichtingen en verenigingen in het buitengebied. Dit willen we 
gaan doen door middel van mond – op - mond reclame, de klankbordgroep als vertegenwoordigers 
te gebruiken en het bekendmaken van de projecten die door het ondernemersfonds zijn 
gerealiseerd. 

Beoordeling:

Eind 2020 willen wij samen met de buitengebiedmanager en de klankbordgroep kijken naar het 
afgelopen jaar. We willen vooral inventariseren wat voor aanvragen we hebben ontvangen en hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat we er in 2020 nog meer binnen kunnen krijgen. Dit om een leefbaar 
buitengebied zoveel mogelijk te stimuleren.

Begroting:

Inkomsten:
Uitkering voorschot trekkingsrecht OFL: 40.000 euro
Uitgaven:
Financiële administratie en secretariaat: 500 euro
Duurzaamheid 9.000 euro
Veiligheid 9.000 euro
Kennisoverdracht 10.000 euro
Nieuwe verbindingen 10.000 euro
 Reserve: 1500 euro
Totaal: 40.000 euro

 De bovengenoemde bedragen zijn een schatting. De daadwerkelijke uitgaven worden 
gebaseerd op de hoeveelheid werk en de aanvragen die gedaan worden. 


