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Ondernemersmanifest 

 

 

20 praktische handvatten  

voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen 
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ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor 

raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen. Met deze opties realiseert u meer bedrijvigheid, 

werkgelegenheid en levendigheid in uw gemeente.  

 

De collegeakkoorden na 19 maart geven gemeentes de kans om echt iets te doen voor ondernemers. 

Ga het groeidebat aan! Spreek met ondernemers en kennisinstellingen! Voor de ondernemers in uw 

gemeente is het zeer belangrijk dat de onderstaande punten in de collegeakkoorden worden 

opgenomen. 

 

 

Eerste jaar regelvrij en 

invoering van de  

ONL-norm. 

 

 

Eerst denken, dan doen. Het eerste collegejaar mogen er 

geen nieuwe regels bij komen. Gebruik het eerste jaar om 

knellende regels te identificeren en te schrappen. Als er na 

het eerste jaar toch regels bij komen, hanteer dan de ONL-

norm: voor iedere regel erbij, gaan er twee af.    

 

 

Start het groeidebat.  

 

Stel een groeiagenda op. De gemeente, burgers en 

bedrijven hebben richting nodig. Dit schept zekerheid 

voor investeringen en creëert draagvlak voor moeilijke 

maatregelen. De nieuwe wethouder Economische Zaken 

heeft in de eerste 100 dagen maar één prioriteit: praat met 

burgers en bedrijven om een lange-termijn agenda op te 

stellen. 

 

 

Leg na de  

onderhandelingen de 

maatregelen uit.   

 

Een coalitieakkoord is keuzes maken. Burgers en 

ondernemers verdienen echter wel uitleg over de keuzes 

die gemaakt zijn. Ga na de onderhandelingen actief naar 

burgers en ondernemers toe om de gekozen maatregelen 

uit te leggen. 

 

 

Zorg voor 

stageplaatsen. 

 

De gemeente kan een sleutelrol vervullen in bevordering 

van stageplaatsen. De gemeente kan de interactie tussen 

ondernemers en onderwijsinstellingen faciliteren en 

techniek, vakmanschap en ambachten beter op de kaart 

zetten. Starters, kleine bedrijven en familiebedrijven zullen 

dankbaar zijn!   

 

 

Ga voor een optimaal 

startersklimaat. 

 

Geef startende ondernemers alle steun die ze nodig 

hebben. Help ze bij het vinden van een bedrijfspand of 

kantoor. Richt bedrijfsverzamelgebouwen in. Organiseer 

informatie- en netwerkavonden. Starters brengen 

levendigheid en werkgelegenheid naar de stad, schep 

voor hen een bruisende en inspirerende omgeving. Lokaal 

maak je het verschil.  
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OZB omlaag, net als 

allerhande leges en 

lasten. 

 

Stimuleer ondernemerschap, in plaats van het zwaar te 

belasten.   De onroerendezaakbelasting en leges worden 

nu gebruikt als sluitpost voor de gemeentelijke 

begroting. De OZB moet in iedere gemeente structureel 

worden verlaagd. De grondslag voor leges en andere 

lasten is vaak onduidelijk. Deze wildgroei aan lasten moet 

stoppen. 

 
 

 

Vergunningen moeten 

binnen 6 weken worden 

afgegeven. Invoering 

van het principe 

“ja/tenzij”.  

Wanneer de gemeente niet binnen 6 weken reageert op 

een aanvraag moet een vergunning van rechtswege 

worden verleend. De gemeente moet duidelijk maken 

welke vereisten er zijn. Wanneer de ondernemer de 

stukken aanlevert is het aan de gemeente om te bewijzen 

dat iets niet kan, in plaats van aan de ondernemer dat 

iets wel kan.   

   

 

 

 

“Klein is het nieuwe 

groot” 

 

 

Kleine bedrijven scheppen de werkgelegenheid. Als 

gemeente moet je niet afhankelijk zijn van enkele grote 

bedrijven in de buurt.  Het aantal werknemers bij grote 

bedrijven neemt af. Stimuleer lokaal ondernemerschap, 

voer een actief en gunstig vestigingsbeleid.   

 Stimuleer 

kredietverlening en 

sta bedrijven bij in 

hun 

financieringsbehoefte. 

 

De gemeente kan perfect functioneren als wegwijzer in de 

zoektocht van ondernemers naar financiering. Zorg dat 

ambtenaren weten welke financieringsmogelijkheden in 

de buurt zijn. Werk samen met organisaties als Qredits, 

kredietunies en met de lokale afdelingen van banken. 

 

Betaal als gemeente je 

rekeningen op tijd.  

 

Iedere overheidsinstantie heeft de plicht om binnen 30 

dagen haar rekeningen te betalen. Te vaak blijkt dit niet te 

lukken. Laat dit niet gebeuren in uw gemeente.  

 

 

 

Gebruik de 

aanbestedingskracht 

van de gemeente om 

lokale bedrijvigheid te 

stimuleren. 

 

Het strategisch inzetten van de koopkracht van de 

gemeente geeft een sterke impuls aan lokaal 

ondernemerschap. Besteed zoveel mogelijk taken uit. Deel 

grotere aanbestedingen op in kleinere delen en maak ze 

bereikbaar voor kleine ondernemers.  

 

mailto:info@onl.nl


 

Lange Voorhout 96,  2514 EJ Den Haag | Tel. 070 - 364 34 74| info@onl.nl | www.onl.nl 

 

Garandeer 

bereikbaarheid. 

Het openbreken van straten en het afsluiten van 

doorlooproutes is funest voor de lokale middenstand. 

Iedere ondernemer snapt dat onderhoud in de publieke 

ruimte noodzakelijk is. Stem de planning van wegwerken 

af in overleg met ondernemers en bewoners. Realiseer 

dat een ondernemer afhankelijk is van de bereikbaarheid 

van zijn zaak. Compenseer ondernemers voor geleden 

verliezen.  

   
 

 

Bestemmingsplan: snel 

schakelen is de sleutel. 

 

Het bestemmingsplan zou geen belemmering mogen 

zijn voor creativiteit. Het vaststellen van ruime kaders is 

nodig voor het plannen van de ruimte en essentieel voor 

investeringszekerheid. Echter, er moet altijd ruimte zijn 

voor maatwerk. Gericht zoeken naar oplossingen, kijken 

in mogelijkheden.  

   

 
 

 

Een vast aanspreekpunt 

voor iedere 

ondernemer. 

Communicatie is essentieel. Iedere ondernemer moet 

een vast aanspreekpunt krijgen bij de gemeente. Door 

geregeld overleg in een vroeg stadium wordt ruimte 

gecreëerd om te denken in mogelijkheden en draagvlak 

gecreëerd voor lastige of pijnlijke maatregelen.  
 

 

   
 

 

Stroomlijn de 5 

processen waar 

ondernemers het 

meeste last van 

hebben.  

Stroomlijn de 5 grootste knelpunten waar ondernemers 

mee te maken krijgen en pak ze aan. Neem als gemeente 

de verantwoordelijkheid om de 5 lastigste regeltrajecten 

te identificeren en investeer in het stroomlijnen van deze 

5 processen.   

 

 

 

Ondernemers zijn geen 

pinautomaat. 

 

Het is voor ONL voor Ondernemers een principieel punt 

dat begrotingstekorten niet worden afgeschoven op 

hardwerkende ondernemers. Per gemeente lopen de 

lasten met tienduizenden euro’s uiteen. Ook de 

grondslag voor allerlei heffingen verschilt sterk per 

gemeente. Te vaak worden ondernemers gebruikt als 

melkkoe.  

 
 

 

Een leefbare, veilige  

stad met een goede mix 

van  ondernemers. 

Creëer meer flexibiliteit 

in het huurrecht.  

De gemeente heeft de taak om de stad schoon, veilig en 

aantrekkelijk te houden. Inwoners moeten boven winkels 

kunnen wonen. Verschillende soorten ondernemers 

moeten zich kunnen vestigen in de centra van de stad. 

Het beleid van de gemeente moet erop gericht zijn om 

een uiteenlopend aanbod van zelfstandige winkeliers te 

realiseren.  
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Het aantal 

parkeerplaatsen moet 

omhoog en de 

parkeertarieven 

moeten omlaag. 

Voor veel ondernemers geldt: zonder parkeerplaats geen 

klanten. Om lokaal ondernemerschap te stimuleren moet 

de gemeente investeren in parkeerplaatsen. Parkeren 

moet kunnen tegen een redelijk tarief. Meer 

ondergrondse parkeergarages in de binnenstad, minder 

betaalde zones aan de rand. 

   
 

 

De reclamebelasting 

moet worden 

afgeschaft. 

Precariobelasting moet 

een vergoeding zijn, 

geen inkomstenbron.  

De belasting op reclame-uitingen is een doorn in het oog 

van ondernemers. Waarom dien je te betalen om je logo 

en bedrijfsnaam op je eigen deur of luifel te vermelden? 

De belasting op het gebruik van de openbare ruimte 

moet in verhouding staan tot de kosten die de 

gemeenschap maakt voor het verschaffen en 

onderhouden van die ruimte. 

   
 

 

Stapeling van toezicht 

en centrale 

aanspreekpunten. 

 

Regels zijn regels, dat weten ondernemers heel goed. Het 

eindeloos doorsturen van dezelfde informatie naar 

verschillende overheidsinstanties is echter onnodig. De 

frequentie van de controles moet worden afgestemd op 

het risicoprofiel van de ondernemer.   
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