College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen

Huizen, 7 maart 2020
Betreft: MKB-toets in de gemeente Huizen

Geacht college,
MKB-Nederland heeft op 20 februari 2020 alle gemeenten per brief opgeroepen om in navolging van
het kabinet lokaal de MKB-Toets in te voeren. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en
gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine- en middelgrote bedrijven.
Ondernemers ervaren nu vaak onnodige hinder en ergernis van de regels en bureaucratie van de
overheid. Dit geldt zowel voor maatregelen van de landelijke overheid als van gemeenten. Met name
kleinere bedrijven kunnen hier slecht mee uit de voeten en zijn er veel tijd aan kwijt. Deze regels zijn
vaak niet afgestemd op de praktijk van het MKB terwijl toch 98 procent van alle bedrijven tot die
categorie behoort.
Wat de SGP betreft daarom graag ruim baan voor plaatselijke ondernemers. De voorgestelde MKBToets lijkt een uitgelezen kans voor gemeenten om zo de lokale economie te versterken en de
samenwerking met plaatselijke bedrijven te verbeteren.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 47 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad, wil ik u graag de volgende schriftelijke vragen stellen.
•
•

•
•

Op welke wijze krijgen kleine(re) bedrijven in Huizen van de gemeente nu al ruim baan?
Bent u het met ons eens dat uitvoerbare en lastenluwe regels noodzakelijk zijn voor een
gelijk speelveld en het ondernemersklimaat en daarmee de werkgelegenheid in Huizen
kunnen verbeteren? Welke mogelijkheden ziet u daar concreet voor?
Is het college op de hoogte van de brief en handreiking van MKB-Nederland1 met als doel de
MKB-Toets lokaal in te voeren?
Gaat het college de MKB-Toets invoeren, zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo nee,
waarom niet?

Ik zie uw schriftelijke beantwoording graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Rob Bource - SGP Huizen

1

https://mkb.nl/lokalemkbtoets-ondernemers

