Schriftelijke vragen t.a.v. ondernemend Vught
Aan het college van Burgemeester en wethouders,
Uit gespreksverslagen van de ‘100-dagen gesprekken’ van het college blijkt dat ook regelmatig met
ondernemers is gesproken. Fijn te vernemen dat ook de ondernemers de aandacht krijgen die zij
verdienen. Een goede verstandhouding met ondernemers binnen de gemeente Vught is van groot
belang. En met de komst van Helvoirt is het aantal ondernemers binnen de gemeente erg gegroeid.
In navolging van de gespreksverslagen en de inmiddels verstreken tijd, heeft de fractie van
Gemeentebelangen navolgende vragen;
- Heeft het college inmiddels bedrijven in de gemeente Vught bezocht en zo ja, wat waren
(globaal) de bevindingen en om ca. hoeveel bezochte bedrijven gaat het tot nu toe?
- Worden deze bevindingen eveneens terug gekoppeld door het college aan de
belangenverenigingen waarmee voorheen periodiek overleg plaatsvond?
- Per wanneer kunnen ondernemers(belangen)verenigingen weer uitzien naar een periodiek,
gemeentelijk overleg, nu bijna een jaar is verstreken?
Ter bevordering van het contact met bedrijven binnen de gemeentegrenzen is in 2019 al een
bedrijfscontactpersoon aangesteld, die, als eerste contactpersoon voor ondernemers,
ondernemersvragen door leidt naar de juiste gemeentelijke afdelingen, middels bedrijfsbezoeken
verbindingen realiseert én bedrijven beter leert kennen. In het uitvoeringsprogramma spreekt u
over het verstevigen van de rol van de bedrijfscontactpersoon.
Hoe gaat het college vorm geven aan de verstevigende rol en behelst deze ook het uitbreiden van
bevoegdheden van de bedrijfscontactpersoon binnen de ambtelijke organisatie? Zo ja, welke?
Is het college het eens met Gemeentebelangen dat ondernemers(belangen)-verenigingen
betrokken dienen te worden bij de functie-invulling van de bedrijfscontactpersoon zodat de
functie aansluit bij de wensen van de doelgroep? Graag vernemen wij uw gemotiveerde
antwoord.
- Als gevolg van groot verloop onder de bedrijfscontactpersonen is goede bekendheid met deze
functie onder ondernemers tot op heden uitgebleven. Hoe wil het college de, door ondernemers
zo gewenste, continuïteit van de functie borgen?
Vught pretendeert een ‘Ja-Mits’ gemeente te zijn. Door enkele ondernemers wordt echter een
‘Nee-tenzij’ mentaliteit ervaren waarbij servicegerichtheid soms ver te zoeken is. Regeldruk en
veelvuldige verzoeken tot uitstel van behandeling van aanvragen leiden tot ergernis . Inmiddels
beschikken wij over diverse voorbeelden waarbij ondernemers zich ‘tegen’ gewerkt voelen en op
vragen slechts geïrriteerde reacties vernemen vanuit de ambtelijke organisatie.
- Ziet het college, evenals de fractie van Gemeentebelangen, het als een meerwaarde om de
bedrijfscontactpersoon ook door de ambtelijke organisatie actief in te zetten bij communicatie
richting ondernemers zodat de functie zowel intern als extern zichtbaarder en daarmee
vanzelfsprekender inzetbaar wordt?
- Bestaat de mogelijkheid het bedrijvencontactloket eerder in te voeren aan de hand van reeds
bestaande loketten in andere (vergelijkbare) gemeenten en op welke termijn zou deze ingericht
en in bedrijf kunnen zijn?
- Houdt het college voldoende rekening met de aanstaande, ingrijpende projecten voor
ondernemend Vught ten aanzien van de ombouw van de N65 en PHS en kunt u ook duiden
waaruit dit blijkt? (Welke acties hiertoe zijn inmiddels ondernomen en welke staan nog op touw)
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet,
Fractie Gemeentebelangen

