
 
 
Vastgesteld Openbaar verslag Bestuurlijk overleg   
 
 
Datum: 7 januari 2021 
Tijdstip: 11.00 – 12.00 uur 
Locatie: Microsoft Teams  
 

 
Deelnemers:  Voorzitter OVDD  

Vicevoorzitter OVDD  
 

Wethouder economie  
Senior beleidsadviseur economie 

 

  
Opening vergadering  
De gemeente opent de vergadering en heet een nieuw OVDD bestuurslid en vicevoorzitter 
van harte welkom in dit bestuurlijk overleg.  
 
 
2. Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststelling kort verslag overleg 5 november 2020  
Het verslag wordt inhoudelijk vastgesteld.  
Naar aanleiding van het verslag wordt er doorgepraat over de aandachtspunten voor de 
strategische agenda die namens het Flevolandse bedrijfsleven in voorbereiding is. Een 
wezenlijk thema is bereikbaarheid, gezamenlijke marketing en kracht van vitale centra zijn 
van belang voor Flevoland. Ook deelname aan de landelijke retailagenda kunnen een plek in 
die strategische agenda krijgen.  
 
Agendapunten gemeente  
4. COVID-19 (geagendeerd vanuit de gemeente)  

- Signalen vanuit achterban OVDD  
o De OVDD geeft aan dat er vanuit de achterban geen dringende of verontrustende 

signalen komen van bedrijven waar door de corona-pandemie de toekomst op het spel staat. 
De steunmaatregelen vanuit het Rijk zijn fors en voldoende toereikend.  
- Corona herstel/toekomstplan stand van zaken  
o De gemeente is bezig om een coronascan op te stellen. Naast een analyse van alle 

beschikbare data, trends en analyses zullen er ook sector-gesprekken plaatsvinden met 
verschillende ondernemers. Ook met het bestuur van de OVDD zal in de komende week een 
gesprek plaatsvinden. Het Bureau dat de economische coronascan ontwikkeld heeft hier 
contact over met een bestuurslid van de OVDD. Vanuit de gemeente wordt gevraagd om hier 
zo mogelijk als OVDD bestuur breder bij aanwezig te zijn om zo veel mogelijk input te 
krijgen.  
 
 
 
 
 



- Planning eerstvolgende gezamenlijke nieuwsbrief  
o De op handen zijnde persconferentie wordt afgewacht, zodra het nieuwe landelijke 

steunmaatregelen pakket beschikbaar wordt, zullen we weer in gezamenlijkheid een 
nieuwsbrief uitbrengen. De adviseur Economie van de gemeente en de secretaris van de 
OVDD zullen dit gezamenlijk oppakken.  
 
5. MKB-vriendelijkste gemeente – onderzoek (geagendeerd vanuit de gemeente)  
- Deelname ondernemers  
o Het onderzoek namens MKB-Nederland naar de gemeentelijke dienstverlening is 

afgerond. Als Dronten hebben we gezamenlijk met de 22 Regio-Zwolle gemeenten 
meegedaan aan het onderzoek. We hebben stevig ingezet op de communicatie om zoveel 
mogelijk ondernemers deel te laten nemen. Dit is succesvol verlopen, na de gemeente 
Zwolle zijn wij de gemeente met de meeste deelname. De gemeente wacht de uitkomsten af 
en zullen na analyse de vervolgstappen ten aanzien van de verbetering van de 
dienstverlening bepalen. We willen hier een één of tweejaarlijks traject van maken om op 
deze manier te werken aan continue verbetering.  
 
De OVDD vraagt aandacht voor de timing van informatieverstrekking door de gemeente in 
relatie tot de publieke beeldvorming. Er is door de gemeente gecommuniceerd over de 
investeringen in het gerenoveerde gemeentehuis. In de beeldvorming kan dit nadelig werken 
omdat menig bedrijf het zwaar heeft momenteel.  
De gemeente geeft aan dat het afgelopen jaar gemeentelijke investeringen naar voren zijn 
gehaald waardoor dankzij de database voor lokale ondernemers 18,2 miljoen is aanbesteed 
bij lokale ondernemers uit de gemeente Dronten. Ten aanzien van de renovatie van het 
gemeentehuis heeft ook het Dronter bedrijfsleven hier ook aanbestedingen gekregen van 
ruim 6 miljoen euro.  
  
Agendapunt OVDD  
 
6. Werkgroep relatie ondernemers – gemeente (geagendeerd namens de OVDD)  
Hier ligt een relatie met het vorige agendapunt. In vervolg op het MKB-
vriendelijkheidsonderzoek heeft het bestuur van de OVDD de nodige signalen ontvangen 
over ervaringen met de gemeente. Hier vindt nu een verdere inventarisatie plaats, daarna 
bepaalt het bestuur hoe daar verder mee omgegaan kan worden.  
De gemeente vraagt om afstemming in het bestuurlijk overleg over dit soort onderwerpen die 
ook de gemeente aangaan en betreurt het feit dat de gemeente deze zorgen uit een 
nieuwsbrief moest vernemen dat deze OVDD-werkgroep ingesteld werd. Communicatie blijft 
daarbij een aandachtspunt.  
 
7. Rondvraag en afsluiting  

De OVDD geeft aan dat er van de gemeente een brief is ontvangen over de toeslag m.b.t de 

bedrijfsverzamelgebouwen.  e OVDD beraadt zich nu op een reactie. Wellicht dat er 
met het OVDD bestuur een bestuurlijk gesprek met verantwoordelijk wethouder 
Inkoop wordt aangevraagd.  
 
Het nieuwe bestuurslid van de OVDD kijkt positief terug op dit eerste bestuurlijke overleg 
waar hij bij is. De insteek van alle partijen is dat we in gezamenlijk blijven optrekken ten 
dienste van het bedrijfsleven in de gemeente Dronten.  
 
Het volgende overleg vindt plaats op donderdag 4 maart van 11.00 tot 12.00 uur.   
 


