
Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement: 
 

Ondernemersloket en accountmanagementfunctie in economische visie 

Vergaderdatum:  
 

13 december 2017 

Agendapunt (nr en naam):  
 

3e1 Economische visie (535091) 

Status: ingediend 

Ondergenoemde raadsleden stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 535091 
 

Besluit het ontwerp besluit als volgt aan te passen: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
- 

 

 

Aan de Economische visie, hoofdstuk "Lokaal samen doen, 5 
speerpunten", onderdeel "Speerpunt 2: vitale kernen" onder 
"Acties alle kernen" (pagina 18) de volgende tekst toe te 
voegen:  
 
2.4 - B/U/GM - In te zetten op en gebruik te maken van een 
optimaal ingericht ondernemersloket met een goed 
functionerende accountmanagement functie. Bedrijven worden 
afhankelijk van omvang en sector toegewezen aan 
gespecialiseerde accountmanagers die de gemeentelijke 
dienstverlening op een hoger niveau brengen, partijen stimuleren 
en waar wenselijk organisaties met elkaar verbinden.  
 

Toelichting
 

 
Overwegende dat:  
 

 Onder andere het instellen van een ondernemersloket en het inrichten van een accountmanagementfunctie in het 
coalitieakkoord en de dienstverleningsvisie genoemd worden als maatregelen ter bevordering van een gunstig 
ondernemers- en vestigingsklimaat; 

 Het belang van deze maatregelen herbevestigd is in de op 20 september 2017 unaniem aangenomen en door het college 
omarmde motie “Ruim baan voor ondernemers”; 

 Het ondernemersloket en de accountmanagementfunctie echter nog niet (geheel) door het college in de praktijk worden 
gebracht, noch prominent benoemd worden in de economische visie;  

 
Voorts overwegende dat:  
 

 Een ondernemersloket bijdraagt aan de toegankelijkheid en een efficiënte dienstverlening van de gemeente; 

 Een accountmanager specialistische informatie van de gemeente kan bundelen en ondernemers als vast aanspreekpunt 
adequaat van dienst kan zijn;  

 Een gericht ingezette accountmanager daarnaast beter weet wat er speelt bij ondernemers en binnen sectoren, waardoor 
organisaties gestimuleerd en meer met elkaar in contact gebracht kunnen worden (kruisbestuiving). 
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