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Vastgesteld Openbaar verslag Bestuurlijk overleg   
 
 
Datum: 2 september 2021 
Tijdstip: 14:00  – 15:00 uur 
Locatie: Microsoft Teams  
 
 
Deelnemers:  voorzitter OVDD 

Bestuurslid veiligheid OVDD 
 

wethouder economie gemeente Dronten 
senior beleidsadviseur economie gemeente Dronten 
 

 
 

1. Opening vergadering 
 
2. Vaststelling agenda 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 
• Wisselingen team Economie 

De gemeente geeft een toelichting op de wisselingen binnen het team economie. Dit zal 
tot gevolg hebben dat er keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. 
 
• Informatieavond inkoop/aanbesteding 

Deze informatie-avond wordt gehouden op donderdag 7 oktober. De OVDD neemt het 
initiatief en verzorgt de uitnodigingen. Van gemeentezijde zal de adviseur 
inkoop/aanbesteding een presentatie geven over de wijze waarop deze processen 
doorlopen worden. 
 
4. Kort verslag overleg 2 juli 2021 
Het verslag levert een aantal opmerkingen op: 
 
- Namens de OVDD wordt gereflecteerd op het gesprek dat onlangs heeft plaatsgevonden 
met wethouder Inkoop over de toeslag m.b.t. de bedrijfsverzamelgebouwen. 
De standpunten zijn over en weer uitgewisseld. De wethouder Inkoop heeft 
aangegeven dat het een informeel gesprek betrof waar geen verslag van gemaakt zou 
worden. 
 
De OVDD beraad zich nog op het formeel reageren op hetgeen in het gesprek aan de 
orde is geweest. Dit raakt onder meer het gebrek aan communicatie over de betreffende 
regeling die ineens werd aangepast. Dit soort incidenten vormen een risico voor het 
ondernemersklimaat in Dronten. Op een vraag van de gemeente geeft de voorzitter van 
de OVDD aan dat er concrete afspraken zijn gemaakt over het aanpassen van de 
gemeentelijke website (grondzaken). Verder bekijkt de gemeente of er eventueel een 
informatieavond over dit thema georganiseerd gaat worden. 
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- Vanuit de OVDD is aangegeven dat de ondernemers-enquête voor iedereen “invulbaar” 
was. Uiteindelijk heeft hier 1 niet-OVDD-lid gebruik van gemaakt. 
 
- Ten aanzien van het parkeerprobleem aan de Ploegschaar geeft de gemeente dat er een 
oplossing is gepresenteerd, namelijk parkeren langs een andere weg op het bedrijventerrein. 
De gemeente pakt dit verder op. Er zal met de OVDD over worden gecommuniceerd, 
evenals de betreffende bedrijven op dit bedrijventerrein. 
 
- 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 wethouder geeft aan 
dat dit prima is, en als er op onderdelen verder gepraat moet worden dan kan dit met de 
betreffende portefeuillehouder opgepakt worden. 
 
 
5. COVID-19 
De gemeentelijke corona-scan is gedeeld met de OVDD en is nu voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De gemeente geeft aan dat de gemeente nog geld beschikbaar heeft om 
gerichte steun te geven. De corona-scan zal gebruik worden om vanuit economie een 
bijdrage te leveren in de integrale afweging die gemaakt moet worden. 
Verder heeft de gemeente bij de provincie gepleit voor een actieve inzet om bedrijven die 
specifiek zware klappen krijgen, een extra steun in de rug te geven. 
Bij de OVDD blijft het beeld dat bedrijven niet makkelijk kenbaar maken dat ze het zwaar 
hebben. Bij verder afbouw van de rijkssteun-pakketten is het de vraag in hoeverre er dan 
problemen zichtbaar zullen worden. Conclusie: we moeten gezamenlijk de vinger aan de 
pols houden. 
 
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. De gemeentelijke aanpak moet vorm 
krijgen in een ondernemersagenda met actiepunten. Dit wordt gekoppeld aan het 
programma dienstverlening.  
 
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. De OVDD wordt betrokken bij de uitvoering van de 
ondernemersagenda. Het primaat ligt bij de gemeente, de agenda wordt getoetst bij de 
OVDD. We spreken af om hier een standaardagendapunt van te maken. 
 
7. Brief MKB-Nederland regio Zwolle 
 
Via de nieuwsbrief van de OVDD kan de vraag uitgezet worden naar knelpunten en 
suggesties bij de internationalisering in het MKB. De MKB-organisatie van de regio Zwolle wil 
hier graag over in gesprek met de ondernemersverenigingen om te bekijken op welke punten 
er verbeteringen mogelijk zijn in bijvoorbeeld de ondersteuning. 
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8. Veilig ondernemer op de bedrijventerreinen 
Binnen de OVDD is het aanwezige bestuurslid aanspreekpunt voor veiligheid op de 
bedrijventerreinen. Dit komt voort uit de samenwerking met het team veiligheid van de 
gemeente. Om de drempel voor bedrijven die veiligheidsproblemen hebben of die iets willen 
melden zo laag mogelijk te maken heeft de OVDD er voor gekozen om een rechtstreeks 
aanspreekpunt te hebben. De lijntjes met gemeente en politie zijn vervolgens kort. 
De werkwijze wordt door ondernemers gewaardeerd en er hebben inmiddels ook al enkele 
bedrijven contact gezocht om incidenten/ervaringen te delen. 
 
9. Rondvraag en afsluiting 
- Afhankelijk van de aanpassing van de corona-maatregelen wordt er weer een 
gezamenlijke corona-nieuwsbrief uitgebracht (de 11e in de reeks).  
 
 
Actielijst bestuurlijk overleg  
 

 Onderwerp Wie Toelichting Status 
 

1 Agenderen relatie OVDD/Gemeente Agenderen voor 
ambtelijk overleg  

Handhaven  

2 Bespreken enquête 
OVDD achterban i.c.m. 
MKB-onderzoek 

OVDD/gemeente Beide onderzoeken 
moeten leiden tot 
een 
ondernemersagenda 
 

Uitwerken  

3 Parkeren vrachtwagens 
langs de ploegschaar 
 

Gemeente  Gemeente heeft dit 
besproken  

Gemeente zet 
dit intern uit  

4 OVDD-bijeenkomst – 
inkoop/aanbesteding 
 

OVDD Bijeenkomst voor 
toelichting op 
gemeentelijk 
inkoop/aanbesteding 
beleid 
 

Bijeenkomst 
vindt 
plaats op 7 
oktober 

5 Vraagstuk 
internationalisering 
 

OVDD  Knelpunten en 
suggesties t.a.v. 
verbetering 
ervaringen 
internationalisering 
MKB verzamelen 
 

Wordt uitgezet 
via de OVDD 
nieuwsbrief 
 

  


