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Motie ingediend onder begroting 2020: Meer MKB Drenthe in de top 100!

PS í3 november 2019

Overwegende dat:
. MKB-ondernemers belang hebben bij een optimaal, gemeentelijk
ondernemersklimaat.
. Verbetering van dit klimaat het belangrijkste doel is van de tweejaarlijkse
verkiezing tot MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.
. Drenthe vorig jaar slechts met 2 gemeenten in de top 100 stond: Aa en Hunze op
32 en De Wolden op 92

Gonstaterend dat:
. Het stimuleren van lokaal ondernemerschap en een beter MKB beleid essentieel
is voor de Drentse economie.
. De Drentse gemeenten van elkaar kunnen leren middels het uitwisselen van 'best
practises.

Verzoekt het college:
Om met De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) een concreet en kort actieplan
op te stellen waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en goede
ervaringen kunnen uitwisselen. Om zo het MKB beleid in Drenthe te stimuleren en
ervoor te zorgen dat Drenthe volgend jaar beter vertegenwoordigd is in de top 100
van MKB-vriendelijkste gemeenten.
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Toelichting:
Hoe MKB klantvriendelijk zijn Drentse gemeenten?
Krijgt het lokale MKB voldoende kansen bij opdrachten van de gemeente?
Wegen de lokale belastingen wel op tegen wat de gemeente daarvoor terugdoet?
Zijn er overbodige regels of rare eisen aan vergunningen?
ls er voldoende aandacht voor de ondernemers?

Om de antwoorden op deze vragen boven tafel te krijgen, is het belangrijk dat
gemeenten hun eigen beleid onder de loep nemen en door de bril van een
ondernemer kijken.

We willen graag dat de gedeputeerde het initiatief neemt om met De Vereniging van
Drentse gemeenten (VDG) om tafel te gaan. De VDG is een provinciale afdeling
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is een belangrijk en
gewaardeerd platform dat het delen van kennis en expertise bijvoorbeeld in de
vorm van best practices tot doel heeft.

Door in regionaal verband te kijken naar wat er beter, minder of anders kan, kunnen
de gemeenten ervaringen en best practises delen en zo het beleid MKB
vriendelijker maken. Met de bevindingen kan een concreet actieplan worden
opgesteld , zodat Drentse gemeenten stijgen op de rang van MKB-Vriendelijkste
gemeente van Nederland. Deze wedstrijd wordt elke twee jaar georganiseerd door
MKB Nederland.

Dit een kans is voor gemeenten om de lokale economie te versterken en de
samenwerking met de lokale bedrijven te verbeteren.MKB Drenthe juicht deze
motie toe om gemeenten met concrete tips en adviezen te helpen bij het MKB
vriendelijker maken van hun beleid.


