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TOEZEGGING 151
Het college bekijkt of de strategische agenda aangevuld zou moeten worden met het
benoemen van de ICT sector en zakelijke dienstverlening als apart thema.
Verwerkt in tekst economische agenda.
TOEZEGGING 152
Het college komt schriftelijk terug op de vraag welke ondernemers /
ondernemersverenigingen in het kader van de opstelling van het voorstel zijn
betrokken. En welke niet.



In de aanloop van de economische nota heeft in het voorjaar van 2016 een sessie
plaatsgevonden met circa dertig ondernemers uit Sliedrecht, waarin de contouren van het
economisch beleid aan de orde zijn gesteld.
Vervolgens zijn de hoofdlijnen verkend in twee sessies met de raad en besproken in een
beeldvormende vergadering op 9 januari 2017.



Het Ondernemersfonds is in het eerste kwartaal van 2017 indicatief verkend met de
ondernemersverenigingen Kerkbuurt, Burgemeester Winklerplein, Woonboulevard en VSO.
Hieruit is is gebleken, dat het georganiseerd bedrijfsleven positief staat tegenover het
Ondernemersfonds.



Het raadsvoorstel economische agenda en het Ondernemersfonds zijn daarna uitgebreid
besproken in een ondernemersbijeenkomst op 13 maart 2017, waarvoor alle ondernemers
zijn uitgenodigd. Ook hierbij is positief gereageerd op het voorstel tot instelling van een
Ondernemersfonds.
Het Ondernemersfonds wordt na het raadsbesluit verder ingevuld in samenspraak met
bedrijven in de economische clusters. Ook wordt er een ondernemersbrede (ontbijt-)
bijeenkomst over de economische agenda en het Ondernemersfonds georganiseerd.



TOEZEGGING 153
Komt schriftelijke terug op het verschil tussen een investeringsfonds en een
ondernemersfonds. En op de vraag hoe een ondernemersfonds functioneert, dit in
relatie tot een BIZ. Nut en noodzaak van het ondernemingsfonds in relatie tot het
vestigingsklimaat.
Verwerkt in tekst economische agenda.

Toelichting over de mogelijke hoogte van de OZB: vergelijk Alblasserdam, € 30 / € 100.000 WOZwaarde (zie over het fonds en de mogelijke werkwijze hiervan bijv. www.ondernemersfondsalblasserdam.nl)
TOEZEGGING 154
Het college bekijkt de tekst van het voorliggende voorstel voor wat betreft het meer
expliciet benoemen van de relatie met de regio en Groene Hart.
Verwerkt in tekst economische agenda.
TOEZEGGING 155
Het onderwerp participatieplekken en maatschappelijk verantwoord ondernemen
krijgt een plek in de tekst van de economische agenda.
Verwerkt in tekst economische agenda.
TOEZEGGING 156
Het college komt jaarlijks bij de begroting terug op de concrete uitwerking van de
economische agenda.
Wij bevestigen deze toezegging.
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