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Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
-

Het ondernemers- en vestigingsklimaat in de gemeente naar een hoger niveau te tillen, o.a. door:
- Het Digitaal ondernemersdossier (“Mijn overheid voor ondernemers”) op korte termijn te implementeren;
- Het Ondernemersloket uit te bouwen en beter onder de aandacht te brengen;
- Concrete maatregelen te treffen om de regeldruk voor ondernemers verder te verminderen;
- Een accountmanagement team in te stellen om ondernemers een vast aanspreekpunt te geven en adequater van dienst te kunnen zijn;
- Ondernemers pro-actief met elkaar in contact te brengen, bijv. door het organiseren van een “Ondernemers café”;

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat:
1. Een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat een voorwaarde is voor een vitaal functionerende lokale economie;
2. De werkgelegenheid in Gooise Meren onder druk staat en met de vergrijzing verder onder druk kan komen te staan;
Voorts overwegende dat:
3. Het Digitaal ondernemersdossier (“Mijn overheid voor ondernemers”) nog altijd niet actief is;
4. Gooise Meren naar verluid inmiddels een ondernemersloket heeft, maar veel ondernemers niets afweten van het bestaan
ervan en hierover ook op de gemeente website niets te vinden is;
5. Er nog geen concrete maatregelen lijken te zijn getroffen om de regeldruk voor ondernemers te verminderen,
bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones (zie PN 2017);
Voorts overwegende dat:
6. In de dienstverleningsvisie van de gemeente staat dat er een accountmanagement team voor ondernemers wordt
ingesteld, maar daarvan tot op heden niet veel merkbaar is;
7. Een accountmanager specialistische informatie van de gemeente kan bundelen en ondernemers als vast aanspreekpunt
daarmee adequaat van dienst kan zijn;
8. Een accountmanager daarnaast goed weet wat er speelt bij ondernemers en binnen sectoren, waardoor organisaties
meer met elkaar in contact gebracht kunnen worden;
9. De gemeente zich pro-actief kan opstellen om kruisbestuiving van ondernemers te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door
het regelmatig organiseren van een “Ondernemers café” (naar Enkhuizer voorbeeld).
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