Vastgesteld Openbaar verslag Bestuurlijk overleg

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

donderdag 4 maart 2021
11.00 – 12.00 uur
Microsoft Teams

Deelnemers: voorzitter OVDD
vice-voorzitter OVDD
wethouder economie gemeente Dronten
senior beleidsadviseur economie gemeente Dronten

1. Opening vergadering
Vanuit de OVDD wordt gevraagd naar een ambtelijk contactpersoon voor het onderwerp
huisvesting arbeidsmigranten. Hier komt de gemeente op terug.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Vaststelling kort verslag overleg 6 januari 2021 –
Het verslag is akkoord. De afspraak wordt door beide partijen bevestigd dat er vanaf nu geen
persoonlijke casussen van bestuursleden worden besproken of toegelaten in het bestuurlijk
overleg tussen de OVDD en de gemeente.
Vaststelling uitgebreid verslag 11 februari 2021
De gemeente en OVDD kijken terug op een goed bestuurlijk overleg gericht op de signalen
van ondernemers inzake de lokale inkoop bij de renovatie van het gemeentehuis. Ook is
duidelijk dat bij beide partijen behoefte bestaat om elkaar tijdig te informeren over
ontwikkelingen. Bij de OVDD bestaat onduidelijkheid over de rollen van de verschillende
medewerkers van de gemeente als het gaat om acquisitie, relatiebeheer en
accountmanagent. De gemeente zal hierover net als eerder in de Handel Wandel dit
communiceren. Ook wordt het ondernemersloket als een centraal loket voor ondernemers de
komende tijd meer actief gecommuniceerd. De OVDD is zelf benieuwd naar kansen om
ervaren en jonge ondernemers als buddy samen te brengen zodat men kan klankborden en
kennis kan delen.
COVID-19
De OVDD heeft geen specifieke signalen vanuit de achterban ontvangen worden over
zorgen of aandachtspunten omtrent de effecten van coronacrisis op onze lokale economie.
Het beeld is en blijft dat de steunmaatregelen van het Rijk veel bedrijven behouden en dat de
Rijkssteun afdoende is. De gemeente haalt door de belacties op dat bedrijven in de
gemeente Dronten wendbaar zijn maar dat er ook grote zorgen zijn in sectoren als de horeca
en vrijetijdseconomie en evenementen. Er lijkt aanvullend op de Rijkssteun vooral behoefte
te zijn aan maatwerk en om- en bijscholing van personeel.
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Het gemeentelijke onderzoek (coronascan) naar de gevolgen van de crisis op lokale
economie wordt samen met het bedrijfsleven vormgegeven. Daarbij wordt in beeld gebracht
wat kansrijk, beschikbaar en nodig is op Europees, nationaal, provinciaal, regionaal en (in
het kader van goed verlengd bestuur) gemeentelijk niveau. Het college biedt de uitkomsten
van het onderzoek ook aan ter bespreking / besluitvorming aan de gemeenteraad.
De gemeente is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Rijksmaatregel Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) die met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1
januari 2021. De gemeente Dronten heeft hiervoor zo 90.000 euro vanuit het Rijk ontvangen.
Er komt een nieuwe gezamenlijke nieuwsbrief na de persconferentie waarin de TONKregeling wordt meegenomen. De adviseur van de gemeente neemt hierover contact op met
de secretaris van de OVDD.
4. Vergaderstructuur en vorm
Er wordt afgesproken om de bestuurlijke overleggen voortaan inhoudelijk ambtelijk voor te
bereiden. Twee weken voor het bestuurlijk overleg vindt er ambtelijk een overleg plaats met
de voorzitter en secretaris van de OVDD. Hierbij worden agendapunten geïnventariseerd en
beoordeeld op het bestuurlijke karakter en de diverse beleidsterreinen. Ambtelijk worden de
meer uitvoeringsgerichte zaken uitgezocht, zodat het bestuurlijk overleg op een bestuurlijk
niveau kan plaatsvinden. Tussendoor kan er altijd op basis van korte lijnen geschakeld
worden met de senior adviseur van team Econmie als aanspreekpunt voor de OVDD. De
senior adviseur van team EZ is ook het aanspreekpunt voor vragen aan de andere
afdelingen zoals vergunningen, belastingen, openbare ruimte, handhaving, inkoop etc. Het
verslag van het bestuurlijk overleg is in principe een openbaar verslag en kan desgewenst
worden gedeeld met de achterban van de OVDD.
5. Actiepunten uit de afgelopen 5 bestuurlijke overleggen
In het overleg van 11 februari is afgesproken om de actuele status van de openstaande
acties te bespreken en deze op een actielijst te plaatsen. De actielijst wordt toegevoegd aan
de notulen.
6. Inzet ondernemers voor het onderwijs
Dit agendapunt is door de OVDD opgevoerd. De OVDD verzoekt om dit agendapunt voor
een volgend overleg opnieuw te agenderen.
7. Rondvraag en afsluiting
Bij de vaststelling van de actieplannen voor de winkelcentra in Dronten, Swifterbant en
Biddinghuizen heeft de gemeenteraad in september 2020 besloten dat er een onafhankelijke
brancheadviescommissie (BAC) moet komen voor de bedrijventerreinen en de winkelcentra.
Op basis van artikel 84 van de Gemeentewet kan het college van B&W een onafhankelijke
BAC oprichten. Het college bepaalt de samenstelling van de BAC. Deze onafhankelijke
commissie, die bestaat uit leden en adviseurs, draagt bij aan een evenwichtige branchering
in alle winkelgebieden binnen de gemeente Dronten om het economisch functioneren en
leefbaarheid van onze centra te waarborgen waarbij winkels zich op de juiste plek kunnen
ontwikkelen. De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de oprichting
van de BAC. Deze bestaat uit onafhankelijke leden (als o.a. brancheorganisatie InRetail,
provincie, MKB NL en KvK) en onafhankelijke adviseurs. De OVDD wordt gevraagd om een
onafhankelijke adviseur voor te dragen. De OVDD-voorzitter bespreekt dit met het bestuur.
De gemeente geeft aan dat de resultaten van het ondermijningsonderzoek op korte termijn
bekend worden gemaakt.
Het volgende bestuurlijk overleg vindt plaats op donderdag 6 mei a.s. van 11.00 – 12.00 uur
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Actielijst bestuurlijk overleg

1

Onderwerp
Wie
Toeslag
OVDD
bedrijfsverzamelgebouwen

2

Herijking Sociaal
Economische Visie

Gemeente

3

Lidmaatschap SBBF

Gemeente

4

Zienswijze
Natuurvergunning LA

Gemeente

5

Beheer OVDD Database
Lokale Ondernemers

6

Uitbrengen 8ste coronanieuwsbrief voor
ondernemers
Agenderen relatie
ondernemers/onderwijs

Gemeente
inkoop /
voorzitter /
secretaris
OVDD
Gemeente /
OVDD

7

8

Terugkoppeling verzoek
eventuele deelname
onafhankelijk adviseur
voor de onafhankelijke
brancheadviescommissie

OVDD/Geme
ente

OVDD
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Toelichting
Dit is nog een
bespreekpunt
in het OVDDbestuur.
Wordt in
verlengde van
coronascan
opgepakt. In
samenhang
brengen met
integrale visie
Ambtelijk
afgerond
Staat op
website en
wordt gedeeld
met de OVDD
Mogelijkheden
worden in
ambtelijk
overleg in
kaart gebracht
Na de
persconferenti
e
Agenderen
voor ambtelijke
overleg en
eventueel
bestuurlijk
overleg op 6
mei 2021
Agenderen
voor bestuurlijk
overleg op 6
mei 2021

Status
Handhaven

Handhaven

Verwijderen
Verwijderen

Handhaven

Handhaven

Handhaven

Handhaven

