Vastgesteld Openbaar verslag Bestuurlijk overleg

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

10 mei 2021
9:00 – 10.00 uur
Microsoft Teams

Deelnemers: voorzitter OVDD
vicevoorzitter OVDD
wethouder economie gemeente Dronten
senior beleidsadviseur economie gemeente Dronten

1. Opening vergadering
2. Vaststelling agenda
De agenda is akkoord, hierover heeft ambtelijk vooroverleg plaatsgevonden tussen
gemeente en OVDD.
3. Vaststelling kort verslag overleg 4 maart 2021
Naar aanleiding van hetgeen in het verslag is opgenomen over de belactie naar
ondernemers geeft de vicevoorzitter aan dat hij niet gebeld is voor de eerste ronde NOW
regeling. De gemeente geeft aan dat de belacties plaatsvonden bij de tweede ronde van de
NOW-regeling.
4. Stand van zaken actiepunten
- Toeslag bedrijfsverzamelgebouwen.
De OVDD is benieuwd of naar aanleiding van de eerdere casus er sprake is van een breder
effect voor andere ondernemers. De gemeente licht toe dat het inmiddels vigerend beleid is
waaraan men gehouden is. De verwachting is dat de onduidelijkheid over toepassing van het
beleid niet meer voorkomt. Dit actiepunt kan van de lijst af.
- Herijking SEV: de gemeente geeft een toelichting. Verschillende zaken komen hier bij
elkaar. Het raakt de nieuw op te stellen integrale visie op de leefomgeving, de coronascan,
het MKB-vriendelijkheidsonderzoek en de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek.
Ook de wijziging in de vorm van ondernemersparticipatie heeft hier een relatie mee. OVDD
en gemeente zijn voor een aanpassing met een zo breed mogelijke participatie bij
economische thema’s.
Het college heeft een raadsinformatiebrief opgesteld die na vaststelling door het college met
de OVDD wordt gedeeld. Dit actiepunt kan nu van de lijst af en komt in een later stadium
weer terug als onderdeel bij de integrale visie.
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- Lidmaatschap SBBF: één van de OVDD-bestuursleden is hier bij betrokken en heeft
contact met de burgemeester. Dit punt kan de actielijst af.

- Branche Advies Commissie: Het bestuur heeft de wens om als adviseur deel te nemen in
deze commissie. Men is daarbij geen lid, maar zal als onafhankelijk adviseur betrokken
worden indien de onafhankelijke leden van de BAC daar aanleiding voor zien. Het punt kan
van de actielijst af.
5. COVID-19
De gemeente meldt de stand van zaken met betrekking tot de verruiming van de terrassen
en het kwijtschelden van de precariobelasting. De OVDD geeft aan geen alarmerende
signalen vanuit de achterban te ontvangen. De gemeente geeft een toelichting op de
coronascan. Het rapport wordt na vaststelling in het college ter kennisname naar de
gemeenteraad gestuurd. Vervolgens zal het ook breed worden gedeeld. Op de nieuwe
website worden de medewerkers van de ondernemersgerichte afdelingen in beeld gebracht
en wordt het ondernemersloket het komend jaar verder uitgerold. Deze is direct met een
muisklik op de homepage te vinden. Zie https://www.dronten.nl/directregelen/ondernemen/accountmanagers-en-beleidsteam-economie/ondernemersloket/
6. Enquête OVDD – relatie gemeente
De OVDD geeft een toelichting op de uitkomsten. De hoofdlijn van de uitkomst raakt met
name de communicatie met en vanuit de gemeente. Eind deze maand worden de uitkomsten
van de enquête gedeeld tijdens de ledenvergadering en vervolgens zal de gemeente de
uitkomsten ook ontvangen.
De OVDD geeft aan dat de enquête waardevol is, maar gelukkig geen negatief schokkende
uitkomsten kent. De soep wordt blijkbaar niet zo heet gegeten als hij werd opgediend.
Nadat de gemeente de uitkomsten heeft gekregen zal dit gekoppeld worden aan de
uitkomsten van het MKB-vriendelijkheidsonderzoek. De gemeente geeft aan constant te
werken aan ondernemersdienstverlening en is benieuwd naar de verbeterpunten.
Geconstateerd wordt dat de deelname aan de enquête laag is. Van de ruim 3.000 – 4.000
ondernemers in de gemeente is de enquête ingevuld door slechts 69 respondenten.
De inhoudelijke bespreking van de enquête wordt geagendeerd voor het volgende overleg.
Het voorstel is om (indien gelijktijdig gereed) hier ook het MKB-onderzoek bij betrekken.
Zodat integraal gekeken kan worden naar de inzet op mogelijke verbeterpunten.
7. Informatief
Uit het ambtelijke vooroverleg kwamen twee onderwerpen die in een vervolggesprek verder
verdiept gaan worden:
- Database Lokale Ondernemers
De gemeente kan binnen haar inkoopbeleid en de mogelijkheden die de Aanbestedingswet
biedt, per opdracht kijken op welke wijze lokale ondernemers betrokken kunnen worden.
Door de database kan bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen bij
voorkeur offertes worden aangevraagd bij lokale ondernemers. Wanneer er onvoldoende
geschikte lokale ondernemers zijn, niet-marktconforme aanbiedingen worden ontvangen of
steeds dezelfde ondernemer de opdracht krijgt, moet hier uiteraard wel van afgeweken
kunnen worden. Het inkoopbeleid schrijft dus niet ‘moeten’ voor, maar ‘kunnen’ of ‘streven
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naar’. Dit komt voort uit de een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet. Dat is voor
het MKB de toegang tot aanbestedingen te verbeteren, maar de overheid mag volgens deze
wet geen enkel bedrijf en dus ook geen enkele MKB-leverancier voortrekken. De
bedrijfskring van Lelystad stelde de gemeente Dronten nog recent als voorbeeld. Zo kocht
Dronten in 2020 27% lokaal in.
De OVDD heeft de database voor lokale ondernemers nog niet eerder zelf gezien. En is
benieuwd waar deze kan worden gevonden. De database is te vinden op:
https://www.dronten.nl/direct-regelen/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente-2/lokaalondernemen-en-aanbestedingen.
- Versterking onderwijs-ondernemers-overheid
De HCA blijft ook na de coronacrisis een belangrijk aandachtspunt. De OVDD is ook
benieuwd op welke wijze zij daarin meerwaarde kan creëren.
8. Rondvraag en afsluiting
De gemeente merkt op dat vraagstukken die de OVDD frequent aan de orde stelt betrekking
hebben op thema’s als: inkoop, vergunningen en belastingen. Het bestuur van de OVDD zal
hierover in gesprek gaan met de verantwoordelijk portefeuillehouder inkoop.

Het volgende overleg vindt plaats op donderdag 1 juli 2021 van 11.00 tot 12.00 uur.
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