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Beste Lijsttrekker,
Deze maand voert u intensief campagne in uw gemeente voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Juist in deze tijd van verandering (met de nasleep van corona én
met grote veranderingen, zoals de energietransitie) zijn de plannen waarover uw gemeenteraad
besluit van groot belang voor het lokale bedrijfsleven. Als ondernemersorganisaties werken we
graag, gezamenlijk met onze regionale vertegenwoordigers, met u samen om de vraagstukken
waar we voor staan op te lossen. Hieronder kort iets over: 1) het belang van ondernemerschap in
uw gemeente én over 2) de uitdagingen waar we graag de komende vier jaar de schouders onder
zetten met u.
1. Belang van ondernemerschap
De ondernemingen (van klein tot groot) in uw gemeente maken elke dag het verschil. Ze dragen
bij aan de levendigheid in steden en dorpen, zorgen voor banen, de producten en diensten die we
nodig hebben én ze zijn de steunpilaar van vrijwel alle sportclubs en andere verenigingen in uw
gemeente. Daarnaast zijn ze de motor van de grote transities waar we als land voor staan. Een
paar highlights:
• ruim 250.000 erkende leerbedrijven zorgen in alle gemeenten elke dag weer voor stages of
leerbanen voor mbo-studenten en dan hebben we het nog niet eens over alle hbo’ers, wo’ers
en promovendi die stages lopen, afstuderen of promoveren bij ondernemingen in uw
gemeente.
• het mkb is verantwoordelijk voor ruim 70% van de werkgelegenheid (4,4 mln. mensen) en
grotere internationaal opererende ondernemingen bieden werk aan nog eens meer dan
2 miljoen mensen in alle gemeenten.
• met kennis- en onderwijsinstellingen samen vormen alle kleine en grote bedrijven prachtige
clusters waar mensen worden opgeleid en waar de mooiste vindingen voor onze toekomst
worden gedaan die zorgen dat we concurrend blijven.
Bedrijven staan hiermee letterlijk en figuurlijk midden in onze samenleving. Zij zijn gevestigd
in uw gemeente en willen dat het goed gaat met de omgeving. Dat is immers de plek waar
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zijzelf en hun werknemers wonen, hun kinderen naar school gaan en waar ze vrije tijd
doorbrengen. Een buurt waarin mensen het prettig vinden om te wonen en een gemeenschap die
mensen in staat stelt om mee te doen, vormen een belangrijke basis voor ondernemerschap.
2. Ondernemen voor brede welvaart
De nieuwe koers van VNO-NCW en MKB-Nederland ‘Ondernemen voor brede welvaart’ sluit
naadloos aan op de vele maatschappelijke vraagstukken in uw gemeente. Veel vraagstukken om
Nederland inclusiever, duurzamer en economisch sterk te houden kunnen we namelijk alleen
samen oppakken. Juist lokaal maken gemeenten daarbij het verschil voor ondernemers:
- met bijvoorbeeld een goede infrastructuur, zowel sociaal (mensen naar nieuw werk brengen,
goede scholen, terugdringen kansenongelijkheid, arbeidsmarktregio, etc.), als qua goede
OV-, weg- en fietsverbindingen.
- met een sterk vestigingsklimaat voor bestaande én nieuwe bedrijven. Zo moeten we
bijvoorbeeld zuinig zijn op de bedrijventerreinen die zo'n centrale rol spelen in innovatie,
werkgelegenheid en ook de sociale cohesie (met banen voor iedereen van mbo tot wo) in
gemeenten.
- samen moeten we verder zorgen voor voldoende bouwlocaties en de ontwikkeling van alle
woningen die nodig zijn (met bijvoorbeeld ook voldoende en goede huisvesting voor
specifieke groepen als arbeidsmigranten en onze studenten).
- samen moeten we zorgen voor snelle bestuurlijke procedures, bijvoorbeeld om te zorgen dat
we de energietransitie tijdig in goede banen leiden.
- een berheerste ontwikkeling van lokale lasten en regeldruk.
Graag zetten we samen met u de schouders onder deze en vele andere vraagstukken die relevant
zijn voor onze brede welvaart nu én later.
Wat kunt u doen?
De samenwerking met het bedrijfsleven in uw gemeente kunt u mede vormgeven door een
MKB-toets in te voeren. Wat werkt voor kleinere bedrijven werkt immers voor alle bedrijven in
uw gemeente. Zo’n MKB-toets geeft ondernemers bovendien de mogelijkheid om in een vroege
fase al met de gemeente mee te denken over de vormgeving van het beleid, over nieuwe regels
en over uitvoeringsplannen met naar verwachting significante gevolgen voor ondernemers.
Verder ondersteunen we met het programma MKB Lokaal onze lokale en regionale
verenigingen in het agenderen van kansrijke voorstellen bij gemeenten. Op de website
www.ondernemenvooruwgemeente.nl leest u al onze suggesties die kunnen bijdragen aan een
ondernemersvriendelijke gemeente.
Uiteraard hopen wij dat u deze punten meeneemt in uw werkzaamheden de komende vier jaar.
Uw partners daarbij vindt u bij de lokale ondernemersverenigingen, de regionale
vertegenwoordiging van brancheverenigingen en de medeafzender van deze brief.
Wij kijken uit naar een intensieve samenwerking de komende 4 jaar en wensen u voor nu een
goede verkiezingscampagne toe.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
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Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

