Van: Anton van den Beukel [mailto:anton@locoo.nl]
Verzonden: 05 november 2016 14:21
Aan: Anton van den Beukel
Onderwerp: Locoo-initiatief voor gemeenten
Geachte leden van de raad,
Samen met honderden andere raadsleden in Nederland, bent u druk bezig met het stellen van prioriteiten
voor de programmabegroting 2017. Bij dezen nodigen wij u uit om mee te doen met het Locoo-initiatief.
Locoo richt zich op het versterken van de lokale economie.
Wat doet Locoo?
• Maakt lokaal winkelen aantrekkelijker.
• Versterkt de innovatiekracht
• Biedt ZZP-ers en het MKB extra kredietmogelijkheden.
• Gebruikt bestaande koopkracht efficiënter.
Hoe Locoo dit doet kunt u lezen in de bijlage.
Wat vragen we van u?
Uiteindelijk wordt aan alle gemeenten die zich aansluiten bij het Locoo-initiatief bij wijze van ‘crowdfunding’
een kleine bijdrage gevraagd. Zo worden de kosten gedeeld en wordt echte (maar kostbare) vernieuwing
voor elke gemeente mogelijk.
In de bijlage van dit bericht vindt u een conceptmotie, die u kunt gebruiken naar eigen inzicht.
Tot slot
Wilt u meer informatie, of wilt u weten welke gemeenten al meedoen? Neem dan contact op met
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Anton van den Beukel

-Oudegracht 42
3511 AR Utrecht
-T 06 25 59 54 73
www.locoo.nl

Motie: versterken lokale economie
De gemeenteraad van [naam gemeente] in vergadering bijeen op [datum]
Constaterende dat:
•
•
•

het langer laten circuleren van geld in de regio van belang is voor een sterke lokale
economie en een vitale gemeenschap;
een goede infrastructuur ten behoeve van economische- en gemeenschap
versterkende activiteit door middel van nieuwe technologie aandacht behoeft;
veel lokale bedrijven te klein zijn om een infrastructuur van webshop en distributie op

•
•

te bouwen;
starters, ZZP-ers moeite hebben met de opbouw van een klantenportfolio
starters, ZZP-ers en het MKB beperkt toegang hebben tot krediet;

Overwegende dat:
•
•

•
•

de raad (mede) verantwoordelijkheid draagt voor een sterke lokale economie en een
vitale gemeenschap en hier een faciliterende rol in heeft te spelen;
het wenselijk is dat geld langer lokaal blijft circuleren; lokale ondernemers meer
zaken kunnen doen met elkaar; en elkaar waar nodig aan een krediet kunnen
helpen; leegstand in de winkelstraten en bedrijventerreinen wordt voorkomen en
wordt tegengegaan; en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd;
het wenselijk is dat gemeenten met elkaar en hun ondernemers werken aan een
goede (digitale) infrastructuur ten behoeve van economische- en gemeenschap
versterkende activiteiten;
een aantal gemeenten gaat samenwerken in het publiek-private Locoo-initiatief om
genoemde wensen te realiseren;

Verzoekt het college:
•
•

te onderzoeken hoe de lokale economische infrastructuur kan worden versterkt;
en hierbij aansluiting te zoeken bij het Locoo-initiatief.

En gaat over tot de orde van de dag,

Help de infrastructuur voor
het lokale bedrijfsleven te versterken

Versterk de lokale economie
U kunt meehelpen de lokale economie te versterken en zo de basis te verstevigen van
een dynamische gemeenschap. Dat kan door u aan te sluiten bij het Locoo-initiatief voor
gemeenten. Samen zorgen we voor een moderne infrastructuur voor de lokale economie
ten gunste van ondernemers en consumenten.

Wat doet Locoo?
Maakt lokaal winkelen
aantrekkelijker.
Versterkt de innovatiekracht en
biedt ZZP-ers en het MKB extra
kredietmogelijkheden.
Gebruikt bestaande koopkracht
efficiënter.

Hoe? Dat leest u hier.
Aantrekkelijk lokaal winkelen
Door online verkopen lopen winkeliers steeds meer
omzet mis en soms moeten zij zelfs sluiten Tegelijk
ópenen succesvolle online bedrijven zoals Coolblue
en Mobiel.nl juist winkels. Waarom? Omdat zo een

optimale combinatie ontstaat van gemak én service.
Lokale winkeliers kunnen niet wat deze bedrijven
kunnen. ‘Omdenken’ is nodig. Waarom niet een
gezamenlijke lokale webshop? Aan de voorkant
bestelt de consument in één, grote, lokale webshop,
die aan de achterkant door de lokale ondernemers
samen gevuld wordt. Is je bestelling niet naar wens?
Dan loop je gewoon even binnen bij de winkel waar
je het hebt besteld.
Door in Locoo-verband samen te werken, maakt u
dit vernieuwende concept beschikbaar voor lokale
winkeliers in uw gemeente. In de lokale driehoek
van bedrijfsleven, consumenten en gemeente,
faciliteert de gemeente de ontwikkeling, waarna de
ondernemer de verantwoordelijkheid op zich neemt.
De technologie rond de webshop biedt extra
mogelijkheden zoals een loyaltyprogramma en
een Locoo-pas die ook als stads- of dorpspas
gebruikt kan worden. Doe mee aan Locoo en
realiseer samen met de andere gemeenten de
voorwaarden waar het bedrijfsleven mee kan
werken.

Krediet voor innovatief MKB
Kleine kredieten zijn cruciaal voor de
doorontwikkeling van het MKB. Kredieten zijn ook
nodig voor het vergroten van de innovatiekracht.
Beide soorten kredieten zijn niet te krijgen.
De bank vindt de risico’s van innovatie al snel te groot
of de bedragen te klein. Het MKB staat hierdoor
onder druk en innovatie wordt moeilijk. Volgens het
investeringsprogramma Investeren in vernieuwing
staat zelfs in de rijke en dichtbevolkte metropoolregio
Rotterdam Den Haag de innovatiekracht en het MKB
onder druk.
Het Locoo samenwerkingsverband maakt daarom
krediet mogelijk waar dat nu niet haalbaar is. Dat kan
door te kijken naar het effect van een krediet. Krediet
is immers ook wat waard voor de ondernemers bij
wie het krediet besteed wordt! Locoo haakt daarop
in door de leveranciersketen te betrekken bij het
‘samenwerkingskrediet’ dat innovatie en krediet aan
het MKB mogelijk maakt.
In het bedrijvennetwerk ‘Sardex’, in Italië, wordt
jaarlijks al voor meer dan 7 miljoen aan lokaal
samenwerkingskrediet gegeven (www.sardex.net).
Dat krediet wordt inmiddels maar liefst 13 keer
lokaal besteed. Dit leverde MKB’ers in 2015 een
gemiddelde omzetstijging van €16.000,-- op.
Dat is ruim €1.300,-- per maand. Dankzij deze
extra inkomsten is er zelden een probleem met
de afbetaling van de kredieten.

Efficiënter gebruik van bestaande
koopkracht
In de meeste wijken, gemeenten en regio’s lekt geld
nu snel weg. Lekt geld te snel weg dan krimpt de
economische activiteit beetje bij beetje en vermindert
de leefbaarheid van de wijk, stad of regio. Het is
dus belangrijk dat geld lang genoeg blijft circuleren.
Moderne technologie biedt de mogelijkheid
geld langer lokaal te houden. Locoo maakt deze
mogelijkheid beschikbaar voor alle deelnemende
gemeenten. Daarvoor gebruikt Locoo de innovatieve
Cyclos-betaalsoftware. In 2014 zijn de innovaties
van Cyclos bekroond met de internationale e-pay
innovation award.
De Cyclos-software biedt de mogelijkheid het gedrag
van geld te beinvloeden. Geld wordt daarbij tijdelijk
gelabeld, zodat het in die periode alleen lokaal
besteed kan worden. Na het verstrijken van de
voorgeprogrammeerde tijd is dit lokale betaalmiddel

- ‘lokale geld’ - weer normaal geld. Locoo bouwt
ook aan evenwichtige interlokale uitwisseling. Als
koopkracht goed gespreid blijft, levert dat een winwin situatie op voor alle plaatsen. Ook metropolen
profiteren, want op termijn hebben die veel baat bij
een economisch gezonde omgeving.
De gemeente Bristol kent een betaal-netwerk
waarvan honderden lokale ondernemers
profiteren (www.bristolpound.org). In Bristol
kun je naast je dagelijkse boodschappen ook
je gemeentelijke belastingen in Bristol Pounds
betalen. De burgemeester kiest er zelfs voor zich
in Bristol Pounds te laten betalen.

De belangrijkste voordelen van Locoo
op een rijtje:
Voor gemeenten:
• Meer economische activiteit in de regio
• Prettig vestigingsklimaat voor bedrijven
• Afname van leegstand
• Grotere sociale cohesie
Voor ondernemers:
• Meer omzet
• Extra kredietmogelijkheid
• Levendige omgeving
• Een sterk lokaal netwerk
• Minder afhankelijk van banken
• Deelname aan gemeenschappelijke
webshop
Voor consumenten:
• Eén lokale webshop van alle winkels in
de buurt
• Loyaltyprogramma en overzicht van
aanbiedingen
• Stads- / dorpspas inclusief betaalfunctie
en bonuskaart
• Levendige woonomgeving met meer
baankansen

Sluit u aan bij Locoo:
samen maken we innovatie
mogelijk.
Wilt u meer weten, bijvoorbeeld welke gemeenten
al meedoen? Neem contact op met Anton van den
Beukel:
anton @ locoo.nl

+31 6 25 59 54 73

