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Vastgesteld Openbaar verslag Bestuurlijk overleg   
 
 
Datum: 4 november 2021 
Tijdstip: 11.00 – 12.00 uur 
Locatie: gemeentehuis Dronten  
 
 
Deelnemers: Voorzitter OVDD  
  Bestuurslid OVDD  
 

Wethouder economie gemeente Dronten 
Beleidsadviseur economie gemeente Dronten 

 

 
 

1. Opening vergadering 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
Geen. 

 
Verslag vorige vergadering:   
 
Er is kort gesproken over de Human Capital Agenda (HCA). De OVDD stelt zich de vraag of 
de middelen die beschikbaar zijn vanuit de HCA wel in voldoende mate bij de Drontense 
ondernemers terecht komen. Dit aandachtspunt wordt meegenomen bij de vervolgstappen.  
Voor het overige gaat iedereen akkoord met het verslag.  
 
AGENDAPUNTEN 
 
 

1. De zorgen die er zijn rondom lasten Mkb’ers (OVDD) 
 
Gemeente Dronten en OVDD delen hun zorg over de lasten die MKB’ers ondervinden 
vanwege de coronamaatregelen. Beide partijen benadrukken nog eens hoe belangrijk het is 
dat de ondernemers weten bij welke loketten ze kunnen aankloppen. Dat maakt de 
gezamenlijke nieuwsbrief tot een belangrijk communicatiemiddel. Hierin is immers alle 
informatie over corona samengebracht. De aanpak is: binnen de huidige wet- en regelgeving 
en vanuit ieders bevoegdheid en verantwoordelijkheid verwijzen we door of bieden we 
ondersteuning we waar we kunnen.  
 

2. Hoe verder na de SEA? (OVDD) 
 
OVDD deelt zorgen over het beëindigen van de SEA-groepen, aangezien er veel 
onderwerpen binnen deze groepen besproken werden en hiermee verbinding en 
samenwerking tussen partijen gerealiseerd werd. Het ‘samendoen’ wordt door OVDD als een 
belangrijke waarde gezien die dreigt te verdwijnen door het beëindigen van de SEA-groepen. 
OVDD laat weten dat ondernemers het jammer vinden dat de SEA-groepen worden 
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beëindigd. De gemeente geeft aan dat in een motie van de gemeenteraad van 22 oktober 
2020 is het college verzocht om een breed gedragen vorm van participatie en advisering 
over sociaaleconomisch beleid door de ondernemers van de gemeente Dronten te 
ontwikkelen in lijn met het vastgestelde participatiebeleid.  
 
Van de circa 3000 ondernemers binnen de gemeente Dronten neemt slechts een zeer 
beperkt aantal deel aan een SEA-groep, Ook stelt het Rekenkamerrapport inzake 
economisch vestigingsklimaat dat de communicatie, samenstelling, transparantie en cross-
sectorale verbindingen van de SEA-groepen aandachtspunten zijn.  
 
De gemeente heeft een mogelijk alternatief gevonden in een product van MKB-Nederland, 
dat goed aansluit bij de motie van de gemeenteraad, de omgevingswet, de nieuwe integrale 
visie van de gemeente en het advies van de Rekenkamer hierover. MKB-Nederland is een 
belangrijk en onafhankelijk partner die veel ervaring heeft met maatschappelijke participatie 
vanuit het bedrijfsleven.  
 
De gemeente geeft aan dat het organiseren van bijeenkomsten met ondernemers ook in de 
nieuwe situatie mogelijk blijft over thema’s waar de gemeente vanuit het algemeen belang 
een rol heeft. Dit heeft het afgelopen jaar ook plaatsgevonden voor de thema’s ondermijning 
en lokale inkoop en aanbestedingsregels. Het komend jaar wordt ingezet op verdere 
verbetering van de ondernemersdienstverlening vanuit alle beleidsterreinen.  
 

3. BAC 
 
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 moet komen voor de bedrijventerreinen en de winkelcentra. Deze 
bestaat uit onafhankelijke leden als o.a. brancheorganisatie InRetail, provincie Flevoland, 
MKB Nederland en KvK. 
Deze onafhankelijke commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van 
retail, gebiedsontwikkeling en dergelijke en adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente 
Dronten bij nieuwe retail-initiatieven in de gemeente Dronten. De commissie toetst nieuwe 
retail-initiatieven via een integraal en onafhankelijk advies. Hierbij dient (de schijn van) 
belangenverstrengeling voorkomen te worden. De OVVD wordt gevraagd om hiervoor een 
onafhankelijk adviseur aan te dragen.  
 
De gemeente verwacht dat de BAC in de loop van 2022 zal gaan functioneren.  
 

4. Dag van de Ondernemer 
 
De gemeente geeft aan dat de gemeente graag weer in samenwerking met de OVDD een 
aantal activiteiten organiseert op de Dag van de Ondernemer (19 november). Er is 
gesproken wat we zouden kunnen doen. OVDD geeft aan in ieder geval aandacht te willen 
besteden aan een aantal jubilea van bedrijven.  
 
De gemeente geeft aan dat wanneer in contact met ondernemers signalen worden 
opgevangen van onvrede de gemeente deze graag ontvangt zodat de 
ondernemersdienstverlening verbeterd kan worden. Een mooi voorbeeld ten aanzien van 
onduidelijkheid over lokaal inkoopbeleid was de themabijeenkomst over 
aanbestedingsregels. De bijeenkomst heeft ondernemers doen inzien dat gemeente niet 
altijd kan kiezen voor lokaal ondernemerschap.  
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5. Corona nieuwsbrief voor ondernemers  
 
Er is kort over gesproken om op frequente basis corona-nieuwsbrieven te versturen zodra de 
maatregelen wijzigingen of er nieuwe steunmaatregelen worden aangekondigd. De corona 
nieuwsbrief wordt als nuttig instrument gezien en zal op korte termijn weer verstuurd worden. 
 

 
Actielijst bestuurlijk overleg  

 Onderwerp Wie  Toelichting  Status  

     

1 Gezamenlijke corona-
nieuwsbrief versturen 

OVDD/Gemeente  Uitgevoerd 

 
 
Samenvatting:  
 
Onderzocht wordt in hoeverre financiële middelen voor de HCA bij ondernemers 
terechtkomen. Er is gesproken over de SEA groepen. De OVDD geeft aan dat zij hier 
waarde aan hechten. De gemeente geeft uitvoering aan de unaniem aangenomen 
raadsmotie om de participatie vanuit het bedrijfsleven te verbreden. Voor de 
coronasteunmaatregelen is de gezamenlijke informatievoorziening belangrijk. Er komt een 
onafhankelijke brancheadviescommissie.  
Deze bestaat uit onafhankelijke leden als o.a. brancheorganisatie InRetail, provincie 
Flevoland, MKB Nederland en KvK. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit 
onafhankelijke leden die als deskundigen op het gebied van retail, gebiedsontwikkeling en 
dergelijke en adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente Dronten bij nieuwe retail-
initiatieven in de gemeente Dronten. De commissie toetst nieuwe retail-initiatieven via een 
integraal en onafhankelijk advies. Hierbij dient (de schijn van) belangenverstrengeling 
voorkomen te worden. De OVVD wordt gevraagd om hiervoor een onafhankelijk adviseur 
aan te dragen. De gemeente ontvangt graag signalen over zorgen van ondernemers zodat 
deze opgelost kunnen worden.    
 

 


