C DA OS S

24 september 2019
Aan de agendacommissie van de Gemeente Oss
Beste leden van de agendacommissie,
Inleiding
Een MKB ondernemer die continuïteit nastreeft om daarmee ook op lange termijn in zijn inkomen en dat
van zijn medewerkers te kunnen voorzien zal moet blijven vernieuwen en investeren in zijn bedrijf. Een
bedrijf verstevigt daarmee zijn concurrentiepositie, blijft werken aan onderscheidend vermogen en is in
staat te anticiperen op veranderingen in de markt. De veranderingen in de markt hebben steeds vaker te
maken met digitalisering, automatisering en efficiency van processen om aan de behoefte van klanten te
kunnen blijven voldoen. We spreken steeds vaker van innovatie als een bedrijf vernieuwd en investeert
en daarmee inspeelt op veranderingen in de markt. Feitelijk doen bedrijven dat al decennialang en worden
ze daarbij gefaciliteerd door kredietverstrekkers om de investering (deels) te financieren.
Probleemstelling
Op basis van gesprekken met ondernemers in Oss, op basis van de Financieringsmonitor van het CBS
per 1 februari 2019 en op basis van de bevindingen van het CPB per 11 juni 2019 blijkt dat het micro- en
kleinbedrijf nog steeds lastig toegang heeft tot een financiering, ook in Oss. Dit ondanks een toename
van de mogelijkheden van crowdfunding, Qredits en een veelvoud van Business Angels.
Even in het kort de bedrijfsdemografie in Oss
In Oss hebben we 101 bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners tov 120 in Brabant en 595 banen per 1000
inwoners ten opzichte van gemiddeld 673 per 1000 in Brabant. We hebben een meer dan gemiddelde
hoeveelheid ZZP’ers in Oss. Het aantal micro-bedrijven (tot 10 medewerkers) en klein-bedrijven (van 10
tot en met 50 medewerkers) is voor onze gemeente niet bekend. We weten wel dat we in Oss 2.155
bedrijven hebben met 2 tot 50 medewerkers en dat hier ruim 18.000 mensen werken*. Landelijk is het
percentage micro- en kleinbedrijf 96%. Als we dat terugvertalen naar de ruim 7000 bedrijfsvestigingen
in Oss zou het gaan om ruim 6500 micro- en kleinbedrijf vestigingen in Oss. En daarmee is het de
onmisbare motor voor de Osse economie.
Uitdagingen voor het MKB
Het micro- en kleinbedrijf heeft te maken met een aantal ontwikkelingen waarvan wij er een aantal op
hoofdlijnen willen toelichten.
I. In de periode 2008 - 2010 is de vermogenspositie van de micro- en kleinbedrijven fors aangetast en
omdat de binnenlandse economie zich slecht langzaam heeft hersteld, hebben bedrijven lang last van
gehad bij het verkrijgen van het financiering.
II. Het potentieel onderpand voor krediet is sterk in waarde afgenomen en veel kredietverstrekkers
hebben de bevoorschottingspercentages fors verlaagd.
III. Ook het micro- en kleinbedrijf moet investeren om als bedrijf “bij te blijven” en mee te kunnen doen
in een veranderende markt en moeten veelal het wiel zelf uitvinden.
IV. Het is voor kredietverstrekkers kostbaar om de kredietwaardigheid van micro- en kleinbedrijven in
te schatten wat niet altijd kan worden doorvertaald in een hoger rentetarief. Daarom maken
kredietverstrekkers steeds vaker gebruik van een geautomatiseerd proces waarbij de acceptatienorm
steeds strakker wordt gesteld en waardoor meer ondernemers, al bij aanvang, niet in aanmerking
komen.
V. Specifiek voor middelgrote steden en dus ook voor Oss geldt een uitdaging voor veel detaillisten.
Naast investeringen zoals beschreven is leegstand een bekend issue. Het zou een impuls kunnen
geven wanneer meer detaillisten uit de ‘schil’ naar de ‘pit’ van Oss verhuizen en zich daarbij gesteund
voelen middels een financiering.
Initiatiefvoorstel
Middels een initiatiefvoorstel stelt het CDA voor om een ‘MKB Leningenfonds Oss’ te introduceren voor
het micro- en kleinbedrijf in Oss. Hoe? Door het op de markt aantrekken van geld en dit vervolgens uit
te zetten middels een revolverend fonds. De kredietacceptatie zal professioneel uitbesteedt moeten
worden. De kosten zullen moeten worden opgebracht uit het fonds middels renteopbrengsten en een
afsluitfee.

Middels de financiering uit het ‘MKB Leningenfonds Oss’ enerzijds als aanvulling op een reguliere
financiering van de kredietverstrekker anderzijds kan de investering-behoefte van het micro- en
kleinbedrijf worden ingevuld. Dan wordt de Osse ondernemer op een zakelijke manier vooruit geholpen.
Het CDA Oss vindt het belangrijk dat Osse ondernemers kunnen investeren in de toekomst van hun
bedrijf. Als Osse gemeenschap hebben wij de micro- en kleinbedrijven nodig om onze lokale economie
te versterken en de lokale werkgelegenheid te borgen.
Verantwoording
Daar waar de markt geen oplossing kan bieden of stagneert en er sprake is van een maatschappelijke
noodzaak is het de overheid (en ook de lagere overheid) toegestaan te helpen en faciliteren.
Verzoek aan de agendacommissie
Het CDA stelt voor het initiatiefvoorstel als volgt bespreken en in te dienen en vraagt u te adviseren over
dat proces.
Voorstel bespreken initiatiefvoorstel ‘MKB Leningenfonds Oss’

- Technisch vooroverleg; toelichting en onderbouwing van het voorstel, ruimte om technische vragen te
kunnen beantwoorden, draagvlak bouwen en ruimte voor input.

- Commissie Sociaal Bestuurlijk; definitief voorstel met input naar aanleiding van het ‘Technisch
Overleg’ te behandelen in de commissie

- Gemeenteraad; voorstel ter goedkeuring.
Met vriendelijke groet!
Mari van Kilsdonk
Fractievoorzitter CDA Oss
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