Motie vreemd MKB vriendelijkste
gemeente

Van de fractie VVD Buren / het raadslid Nanda van Doremalen
ter zake van de het onderzoek van MKB Nederland naar de MKB-vriendelijkste gemeente van
Nederland 2018/2019.
De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 16 april 2019
De MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2018/2019
Inleiding:
MKB-Nederland reikt eens in de twee jaren de prijs voor de MKB-Vriendelijkste gemeente uit.
Ondernemers spreken zich in dit grootschalige onderzoek uit over het lokale ondernemersklimaat.
Het onderzoek naar de mkb-vriendelijkste gemeente berust op vier pijlers:
1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
4. Gevoelswaarde lokale lasten
(bron: www.mkb.nl)
Overwegende dat,
-

de gemeente Buren niet zichtbaar is in de top 100 van MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland;
niet duidelijk is welke positie de gemeente Buren wel heeft in deze lijst;
niet bekend is hoe tevreden onze ondernemers zijn over de gemeente;
het MKB binnen onze gemeente ruimschoots vertegenwoordigd is en qua aantal circa 1000
ondernemers telt;
het MKB de ruggengraat is van onze samenleving en zorgt voor veel werkgelegenheid;
er vanuit de regio, Fruitdelta, volop wordt ingezet op 3 speerpunten om de regionale economie te
stimuleren, namelijk agribusiness, logistiek, recreatie en toerisme;
dat onze gemeenteraad deze speerpunten heeft omarmd;
dat het voor de VVD erg belangrijk is om ondernemerschap te ondersteunen en te stimuleren.

Constateert dat,
- de lage ranking laat zien dat de gemeente blijkbaar nog verbeterslagen kan maken op het gebied
van communicatie, beleid, tevredenheid en imago;
- inzicht nodig is om met concrete acties te komen om deze punten te verbeteren;
Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
●
●
●
●

om de exacte positie van onze gemeente op deze lijst kenbaar te maken;
om uit te zoeken waardoor onze gemeente op deze positie is geëindigd en aan te geven waar
onze gemeente wel en niet goed op scoort;
te onderzoeken hoe we een aantrekkelijke gemeente kunnen zijn voor onze ondernemers en
hen daarbij te betrekken;
om snel een concreet plan te presenteren om onze dienstverlening in de ogen van onze
ondernemers te verbeteren;
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En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie VVD Gemeente Buren
Maurik, d.d. 16 april 2019
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