Antwoord op technische vraag 034. van Gertjan Verstoep van GroenLinks
Ontvangen donderdag 25 april 2019
De onderstaande technische vragen gaan over een eerder aangenomen amendement van de
Christen-Unie SGP over het ondernemersklimaat (raad, 2/3 oktober 2018 )
Op blz. 17 van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 de derde zin in de
eerste alinea onder het kopje 'Wat willen we bereiken?' vervangen door:
“Dit moet leiden tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht door middel
van een beter ondernemersklimaat; een klimaat dat ondernemers aantrekt en behoudt binnen
onze gemeentegrenzen.”
Vraag 1.
Op basis van welke criteria/ data kan het college de voortgang van deze ambitie, verwoord in
dit aangenomen mandement, meten?
Kunt u precies aangeven hoe deze criteria/ dataset eruit ziet?
Antwoord:
De criteria/dat die iets zeggen over werkgelegenheid , een beter ondernemersklimaat, het aantrekken
en behouden van ondernemers zijn o.a.
- Het aantal vestigingen per 1000 inwoners
- het aantal banen per 1000 inwoners
- het aantal oprichtingen (van bedrijven)
- het aantal opheffingen
- scores voor het ondernemersklimaat (uit de ondernemerspeiling van KING)
- scores voor het vestigingsklimaat (idem)
Deze gegevens zijn te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl , onder het thema
“Bedrijvigheid & Economie” en onder het product “Ondernemerspeiling”.
Het streven is om zodra het nieuwe Programma Economie 2019-2023 is vastgesteld, weer een op
maat gemaakte monitor voor Stichtse Vecht te laten uitvoeren en opstellen. Ook zal er wederom
onderzoek gedaan worden naar de tevredenheid van ondernemers over ons vestiging- en
ondernemersklimaat; er zal geëvalueerd worden of de tot nu toe gebruikte ondernemerspeiling van
King hiervoor het meest effectieve instrument is.
Vraag 2.
Is het college op dit moment in staat om op basis van actuele informatie/data de voortgang
van de ambitie in dit amendement aan de raad terug te koppelen? En is er een recente
nulmeting?
Op dit moment zijn er op de website www.waarstaatjegemeente.nl onder het thema “Bedrijvigheid &
Economie” cijfers te vinden die dateren uit 2018, 2017 en 2016.
Dit betekent dat sommige cijfers actueler zijn dan andere. De cijfers worden gevuld vanuit de VNG, wij
leveren hier als gemeente geen input voor. Ook weten we niet op welk moment cijfers uit bijv. 2016
weer geactualiseerd gaan worden.
Voor het product “Ondernemerspeiling” ligt dit anders. Wij geven zelf opdracht om 1x per 2 jaar de
Ondernemerspeiling van KING (Kwaliteit Instituut Nederlandse Gemeenten) te laten uitvoeren. In 2015
was de eerste peiling, de zgn. nulmeting. In 2017 heeft een tweede peiling plaatsgevonden.
De uitslagen van beide ondernemerspeilingen zijn teruggekoppeld aan college en raad.
Helaas is de uitslag van de tweede peiling in 2017 niet overgenomen op de site van
“waarstaatjegemeente”.

