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Vastgesteld Openbaar verslag Bestuurlijk overleg   
 
 
Datum: 1 juli 2021 
Tijdstip: 11:00  – 12:00 uur 
Locatie: Microsoft Teams  
 
 
Deelnemers:  voorzitter OVDD  

vicevoorzitter OVDD  
 

wethouder economie gemeente Dronten  
senior beleidsadviseur economie gemeente Dronten  
 

 
 

1. Opening vergadering 
De gemeente deelt mee content te zijn over de afspraken die met de GGD zijn gemaakt over 
het vaccineren van arbeidsmigranten. Op korte termijn wordt hier verdere publiciteit aan 
gegeven. 
 
2. Vaststelling agenda 
De OVDD wil bij de rondvraag graag aandacht vragen voor het parkeren van vrachtwagens 
op het bedrijventerrein in Biddinghuizen. 
 
3. Mededelingen 
 
- Gemeentelijk Ondernemersloket 
Het doel van het Ondernemersloket is om 1 ingang te creëren voor ondernemers richting 
de gemeente. Dit sluit ook aan bij de uitkomsten van de OVDD-enquête en het MKB-
onderzoek. 
 
Hier ligt ook een relatie met de economische nieuwsbrief die vanaf september 
per kwartaal uitgebracht gaat worden. Eén van de doelstellingen is om de zichtbaarheid 
van de gemeente en haar medewerkers te vergroten. Het mailadres waarop het 
Ondernemersloket bereikbaar is, wordt breder gecommuniceerd. 
 
- Openbaar vervoer/buslijnen 
De gemeente informeert over de voorgestelde ontwikkeling inzake de buslijnen. Het behoud 
van buslijnen is van belang voor ondernemend Dronten en voor het vestigingsklimaat. De 
gemeentelijke zienswijze wordt met de OVDD gedeeld. 
 
- Update centrum-actieplannen 

Van gemeentezijde wordt een toelichting op de voortgang van de zes actielijnen gegeven. 
Er is een projectleider aangewezen die de voortgang coördineert en bewaakt. De 
De gemeente geeft aan dat er geld beschikbaar is en dat de uitvoering dit jaar afgerond moet 
zijn. 
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4. Kort verslag overleg 10 mei 2021 
 
Het verslag levert een aantal opmerkingen op: 
 
- Vanuit de OVDD wordt aangegeven dat er op 13 juni een gesprek plaatsvindt met 
de wethouder Inkoop over de toeslag mbt de bedrijfsverzamelgebouwen. De 
gemeente merkt op dat ook andere ondernemers inmiddels gereageerd hebben op de 
uitgangspunten van deze toeslag-systematiek. 
- Over het besprokene betreffende de Branche Advies Commissie (BAC) wordt door de 
OVDD opgemerkt dat er een duidelijke lijn moet zijn wanneer de BAC gaat optreden. Ze 
moeten tijdig ingeschakeld worden om hun advies uit te kunnen brengen. De gemeente geeft 
aan dat dit wordt vastgelegd in de workflow van de BAC, het moet een professionele club 
worden. 
- De OVDD nuanceert het beeld dat de opkomst voor de 
enquête over de ervaringen met de gemeente laag ligt. De enquête is alleen onder leden 
uitgezet (ca 320 leden), hiervan hebben er 69 deelgenomen. De gemeente heeft de 
indruk dat andere ondernemers ook konden deelnemen. OVDD vraagt dit na, en komt de 
volgende keer terug. 
- De OVDD zal het beheer van de database lokale ondernemers niet overnemen van de 
gemeente. 
- Bij de rondvraag werd gesproken over de rol van de verschillende gemeentelijke 
bestuurders t.a.v. ondernemers-vraagstukken. De OVDD merkt op dat het logisch is dat 
de wethouder Economie niet alle dossiers inhoudelijk kan beoordelen, maar voor de 
OVDD is de wethouder Economie wel het eerste aanspreekpunt. De gemeente geeft aan dat 
dit prima is, en als er op onderdelen verder gepraat moet worden dan kan dit met de 
betreffende portefeuillehouder opgepakt worden. 
 
- Stand van zaken actiepunten 

De actielijst wordt doorgenomen. Nagevraagd wordt of de gemeentelijke brief met betrekking 
tot de belastingdruk wel verstuurd/ontvangen is. 
 
5. COVID-19 
- Signalen vanuit achterban OVDD 
Bij de OVDD komen geen specifieke signalen binnen over bedrijven die het als gevolg van 
de corona-pandemie zwaar hebben. De afbouw van de steunmaatregelen is spannend, 
het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Het is overigens ook mooi om te 
zien dat er bedrijven zijn die juist in deze periode innovatieve ontwikkelingen in hun bedrijf 
doorvoeren. 
 
- Corona herstelagenda - stand van zaken 
De uitgevoerde Corona-scan is binnen de gemeente onderdeel van een bredere integrale 
herstel-agenda waarin ook andere beleidsvelden worden meegenomen. De scan geeft 
onder andere aan dat het belangrijk is om de vinger aan de pols te houden. De verschillen 
tussen en zelfs binnen de sectoren is groot. De steunmaatregelen werken enigszins 
maskerend als het om de effecten gaat. Het is belangrijk om hier zicht op te houden. 
De corona-scan zal binnenkort gedeeld worden met de gemeenteraad. De OVDD kan er 
uiteraard ook kennis van nemen. 
 
6. Enquête OVDD – MKB-vriendelijkheidsonderzoek 
Uit beide onderzoeken vallen een aantal hoofdlijnen samen. Het gaat dan onder meer over 
de manier van werken, de communicatie met individuele bedrijven/het collectieve 
bedrijfsleven en de wijze van reageren. Het tonen van flexibiliteit, meedenken en aandacht 
voor werkprocessen raken de manier van werken. Qua communicatie richt het zich onder 
meer op de aandacht voor de inkoop/aanbestedingsregels van de gemeente.  
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Maar ook wat de rol van de gemeente is in relatie tot economisch Dronten. Zowel 
medewerkers als bestuurders kunnen volgens de uitkomsten zichtbaarder zijn.  
 
Een ander punt is dat de gemeente opgeroepen wordt om niet alleen met de OVDD en 
winkeliersverenigingen te praten, maar ook met andere ondernemers. Niet iedere 
ondernemer heeft zich namelijk verbonden aan een belangenvereniging. 
In vervolg op het MKB-vriendelijkheidsonderzoek is er een bijeenkomst van de uitvoerende 
organisatie geweest. Hier zijn tips gegeven die in de aanpak in Dronten gebruikt 
kunnen worden. Dit alles moet resulteren in een ondernemersagenda met actiepunten.  
Verschillende vakafdelingen zullen hierbij betrokken worden, dit gaat van de medewerkers 
die met ruimtelijke procedures hebben te maken tot bijvoorbeeld de afdeling financiën als het 
gaat om het betalen van de facturen. Inmiddels is de gemeente al gestart met het hiervoor 
besproken Ondernemersloket en het opzetten van de economische nieuwsbrief. Via die 
nieuwsbrief kunnen ondernemers op de hoogte gehouden worden van de vervolgstappen. 
 
7. Inkoop/aanbesteding 
Ambtelijk heeft er een technische uitleg over de database lokale ondernemers 
plaatsgevonden voor enkele bestuurders van de OVDD. Uiteindelijk heeft de OVDD besloten 
om de database niet in beheer over te nemen. Tijdens dit gesprek kwam de behoefte vanuit 
de OVDD naar voren om tijdens een OVDD-bijeenkomst de achterban informatie te geven 
over de wijze van inkoop en aanbesteding door de gemeente. De betrokken gemeente-
medewerkers hebben de bereidheid uitgesproken aan zo’n avond mee te werken. Wellicht 
kan dit thema gekoppeld worden aan de bijeenkomst die de OVDD wil organiseren na 
Prinsjesdag. Dit hangt nog af van eventuele corona-beperkingen. Het initiatief hiervoor ligt bij 
de OVDD. 
 
8. Rondvraag en afsluiting 
- OVDD: Parkeren vrachtwagens Ploegschaar 
Er zijn zowel bij de gemeente als bij de OVDD signalen binnengekomen over problemen 
rond het parkeren van vrachtwagens aan de Ploegschaar. Er wordt een gesprek 
georganiseerd met enkele vertegenwoordigers van de SEA-groep bedrijventerreinen en 
betrokken ondernemers om te kijken wat voor alternatieven er zijn. De OVDD zal bij dit 
gesprek betrokken worden via hun vertegenwoordiger in de SEA-groep. 
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 Onderwerp Wie Toelichting Status 

1 Agenderen relatie 
ondernemers/onderwijs 
 

OVDD/Gemeente Agenderen voor 
ambtelijke overleg. 
 

Handhaven 

2 Bespreken enquête 
OVDD-achterban in 
combinatie met MKB-
onderzoek 
 

OVDD/gemeente Beide onderzoeken 
moeten leiden tot 
een actielijst 

Uitwerken 
 

3 Beantwoording brief MKB 
NL en OVDD over OZB 

Gemeente  Checken of brief 
verstuurd/ontvangen 
 

Handhaven  

4 Parkeren vrachtwagens 
langs de ploegschaar 

Gemeente Gesprek 
organiseren met 
SEA-BT en 
betrokken 
ondernemers 
 

Gesprek 
moet 
gepland 
worden 
 

5 OVDD-bijeenkomst – 
inkoop/aanbesteding 
 

OVDD Bijeenkomst voor 
toelichting op 
gemeentelijk 
inkoop/aanbesteding 
beleid 
 

Bijeenkomst 
beleggen 
(wellicht 
koppelen 
aan 4e 
dinsdag 
september) 
 

 


