Speerpunten MKB Westland
2019-2022
Zó slaan ondernemers en gemeente Westland de handen ineen!
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Consistent economisch beleid

Goede
samenwerking met
gemeente Westland

MKB Westland zet zich in voor een gezonde, Westlandse economie. Dit vraagt

De afgelopen jaren is er op vele

om een overheid die betrouwbaar is en een consistente koers vaart. Zo heeft

dossiers samengewerkt met

MKB Westland zich in het voorjaar van 2019 hard gemaakt voor het matigen

gemeente Westland als het gaat

van de OZB-stijging voor bedrijven. Gemeente

Westland moet bij
tekorten op de begroting primair kijken naar de eigen
uitgaven en niet direct naar het verhogen van inkomsten via
belastingen. Een stapeling van verhoogde belastingen voor ondernemers is

om ruimtelijke of economische
ontwikkelingen. Dit werkt erg
prettig; via MKB Westland is
het bedrijfsleven betrokken en

onredelijk en ondraaglijk voor (een deel van) het bedrijfsleven. Ook het maken

de gemeente zit aan tafel met

van heldere keuzes is van belang voor de economie. Zo wordt het toerisme al

belanghebbenden die met één

jarenlang als te ontwikkelen sector gezien, maar laten beleidskeuzes dit nog
onvoldoende zien.

mond spreken. Betrokken

blijven worden in een
vroege fase van de
planvorming is voor
MKB Westland van groot
belang. Ook het verminderen van
regeldruk blijft aandacht vragen.
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Communicatie met
bedrijfsleven
Regelmatig heeft de gemeente met
ondernemers of belanghebbenden
overleg over bijvoorbeeld
werkzaamheden. Het komt vaak
voor dat deze informatie hiaten
bevat, te laat bij de geadresseerden
komt of zelfs helemaal achterwege
blijft. Een heldere communicatie
is voor zowel bedrijfsleven als
gemeente van onschatbare
waarde. Het

betrekken
van ondernemers bij
belangrijke keuzes kan
eveneens bijdragen aan de
mate waarin gemeentelijke
beslissingen gedragen
worden.
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Ambitie op het gebied van MKB-vriendelijkheid

Tweejaarlijks wordt door MKB Nederland onder haar leden een onderzoek
gedaan naar de MKB-vriendelijkheid van de gemeente waarin zij zich bevinden.
In deze ranglijst eindigde gemeente Westland in 2016 op de 66e plaats. In 2018
(het meest recente onderzoek) op de 82e plaats. Vooral de communicatie laat
te wensen over: Westland eindigt in de provincie Zuid-Holland op de 31e plek.

MKB Westland vindt dat de ambitie van gemeente Westland
qua MKB-vriendelijkheid hoger mag liggen. Wij ambiëren de
landelijke top 10 en laten de grijze middenmoot (en plaats 82) graag achter ons.
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Goede infrastructuur

Levendige (winkel)
centra

Veiligheid

Westland moet infrastructureel

Dorpscentra vormen een belangrijk

goed bereikbaar zijn, maar ook een

onderdeel van het sociale

goede doorstroming is essentieel.

leven. Aantrekkelijke kernen zijn

Werkzaamheden moeten daarom

dan ook goed onderhouden,

Een veilige omgeving voor
ondernemers, werknemers
en consumenten heeft
hoge prioriteit. De inzet van

niet langer duren dan noodzakelijk
en afgestemd worden op de
bedrijvigheid in het betreffende
gebied. Parkeren

moet in de
gehele gemeente gratis
blijven en er moet worden
gehandhaafd op juist
gebruik van de blauwe
zones. Tenslotte vragen ook

groen, schoon en veilig. De
leegstand moet worden
teruggedrongen en de
gemeente zal nieuwe
kernwinkelgebieden
moeten vaststellen. Wij

BOA’s is hierin zeer belangrijk.

hopen dat er snel retailbeleid

bieden. We bemiddelen ook in de

wordt geformuleerd, waarin onder

relatie met politie, brandweer en

meer afspraken staan over wat er

beveiligingsbedrijven.

de bebording en de routing om

binnen het betreffende gebied kan

aandacht; bebording is niet altijd

worden gevestigd, welk niveau de

juist of ontbreekt soms.

uitstraling van een kern heeft én
welk type dienstverlening past bij
het betreffende centrum.

Wij zijn hierover actief in gesprek
met de wethouder. Daarnaast
zetten wij ons als MKB Westland
actief in om op het gebied van
veiligheid diverse cursussen aan te
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Ontwikkelen BIZ’en

Aanbestedingsbeleid

Samenwerkingen
belangenorganisaties

MKB Westland kan ondernemers

Het aanbestedingsbeleid van de

begeleiden bij het opstarten van

gemeente Westland is een blijvend

een BIZ of het verlengen van een

punt van aandacht voor MKB

MKB Westland streeft naar
goede samenwerkingen
met organisaties
als VNO-NCW West,
Horeca Westland en
Glastuinbouw Westland.

BIZ-periode (winkelgebieden en
bedrijventerreinen). We

Westland. Gemeentelijke

kunnen
door samenwerking
tussen de BIZ’en een
gelijke vorm van BIZafspraken opstellen. Hierbij

heeft een databank met bedrijven

vraagstukken) contact met deze

maken wij ons hard voor een

die potentiële zakenpartners

belangenorganisaties. Zo werken

correcte opname van het SLA

kunnen worden van de gemeente.

we samen aan een ondernemend

(Service Level Agreement) tussen

MKB Westland vraagt regelmatig

Westland, waarin ondernemers

BIZ en gemeente. Hierin staan

aandacht voor promotie van

graag ondernemen en inwoners

afspraken over het serviceniveau

het bestaan van deze databank

graag werken en wonen!

in het betreffende gebied. Dit

aan (nieuwe en bestaande)

serviceniveau heeft onder andere

ondernemingen. Ook benadrukt

betrekking op de kwaliteit van de

MKB Westland het belang van

openbare ruimte.

het gunnen van opdrachten aan

opdrachten worden
idealiter aan diverse
(Westlandse) bedrijven
gegund. Gemeente Westland

Westlandse bedrijven, mocht het
beleid hierin kansen bieden.

Daarom onderhouden wij
structureel en incidenteel (bij

mkbwestland.nl | info@mkbwestland.nl

