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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.
Geachte raadsleden,
Op 7 maartjl. ontvingen wij de door de fractie SGP gestelde raadsvragen over de MKB-toets van MKB
Nederland. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar
worden voor kleine- en middelgrote bedrijven.
De beantwoording van de vragen vindt plaats overeenkomstig artikel 47 van het Reglement van Orde
voor de vergaderirgen en andere werkzaamheden van de raad 2015. Dat betekent dat de vragen
schriftelijk binnen 30 dagen worden beantwoord, de beantwoording in afschrift aan alle raadsleden wordt
gezonden (via de griffier) en de vragen en beantwoording worden geagendeerd voor de eerst volgende
raadsvergadering.
In deze brief treft u de beantwoording aan. Aan de beantwoording gaat telkens de door u gestelde vraag
vooraf.
1. Op welke wijze krijgen kleine(re) bedrijven in Huizen van de gemeente nu al ruim baan?
Antwoord
Eind 2018 is in de -egio Gooi en Vechtstreek het ‘Werkplan Werklandschappen’ vastgesteld. Een van de
redenen voor dit werkplan is dat de economische groeipotentie van de Gooi en Vechtstreek wordt
onderbenut. Daarbij is er naar de toekomst toe een bedrijfsruimtevraag van ca. 20 hectare in de regio
aanwezig (rapport Stec eind 2017). Het is wenselijk om daar rekening mee te houden. In het werkplan
zijn diverse acties benoemd met als doel een aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat in de
regio Gooi en Vechtstreek.
De groep zelfstandigen (de zogenaamde ZZP-ers) is in Huizen en de regio sterk vertegenwoordigd en
verdient aandacht. Deze groep wordt ook wel als de motor van de regio gezien. Gelet op het voorgaande
is het ook wenselijk om deze groep zo goed mogelijk te faciliteren. Momenteel krijgen kleine
ondernemers binnen wet- en regelgeving ruimte om hun activiteiten te ontplooien.
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Aangezien deze groep ondernemers niet vertegenwoordigd is en de behoeften van deze groep beter
inzichtelijk moeten worden gemaakt is vorig jaar aan bureau Ecorys gevraagd om een behoefte
onderzoek onder de groep zelfstandigen en midden- en kleinbedrijf uit te voeren.
Daaruit zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen (zie bijgevoegd onderzoek):
de zichtbaarheid van lokale- en bovenlokale regelingen vergroten;
de zichtbaarheid van aanspreekpunten vergroten;
verbeteren van de dienstverlening aan de hand van suggesties in het onderzoek.

-

Het idee is om deze punten bij de aanbesteding voor de nieuwe website mee te nemen.
2.

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?

Antwoord
Zoals hiervoor aangegeven is het wenselijk om ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren zodat zij in
hun kracht worden gezet en zo goed mogelijk kunnen functioneren. Diverse dereguleringsaCtieS
operaties’ hebben de afgelopen jaren hiervoor plaatsgevonden.
Samen met uw raad wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Voor zover nu bekend
treedt de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking. Een integrale benadering van beleid en
regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving vindt plaats in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
In het traject van de Omgevingsvisie moet worden bezien of we meer ruimte willen reserveren voor
werkgelegenheid en wat dat betekent voor andere opgaven in de fysieke leefomgeving. In dit licht wordt
ook bezien wat we aan regels hebben en welke regels we daarvan nog willen blijven hanteren. Daaraan
is ook de vindbaarheid en begrijpelijkheid van de regels gekoppeld. Uw raad is daarbij met name aan zet
om de ambities en regeldruk te bepalen. Hierbij komen de door u aangehaalde aspecten ook aan bod.
3. Is het college op de hoogte van de brief en handreiking van MKB-Nederland met als doel
de MKB-Toets lokaal in te voeren?
Antwoord
Wij hebben geen brief van MKB Nederland ontvangen over een MKB-Toets. Wel is er een brief over de
aanmelding deelname MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland binnengekomen. Vorig jaar is de
rapportage daarover opgevraagd (zie bijlage)
Inmiddels is wel kennis genomen van de informatie. Zoals hiervoor onder punt 1 en punt 2 aangegeven
wordt hieraan de nodige aandacht besteed.
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4. Gaat het college de MKB-Toets invoeren, zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord
Het wel of niet invoeren van de MKB-toets wordt betrokken bij de verdere implementatie van de
Omgevingswet. Afhankelijk van de ambities van uw raad wordt dit wel of niet ingevoerd.
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