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tevredenheid ondernemers over vestigings- ondernemersklimaat
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 15, 27 en 28 juni 2017 ter bespreking van
de Kadernota 2018,
Gezien,
de sociaal-economische positie van Dordrecht die achterblijft bij de toenemende
aantrekkelijkheid van onze stad,
de dalende tevredenheid van ondernemers over het vestigings- en ondernemersklimaat in
Dordrecht (bron: Jaarverslag Dordrecht 2016),
de publicatie van Werkgevers Drechtsteden 'Drechtstad in Balans, het speerpuntenboekje'.
Overwegende dat,
de voorliggende Kadernota zeer beperkte financiële ruimte biedt voor beleidswensen in 2018,
gelet op de dalende tevredenheid van ondernemers, intensivering op de versterking van het
vestigings- en ondernemersklimaat in onze stad aan de orde lijkt,
deze intensivering bij kan dragen aan het versterken van onze sociaal-economische positie.
Van mening zijnde dat.
versterking van de sociaal-economische positie van Dordrecht van groot belang is voor onze stad,
voor onze gemeente dit belang financieel is vanwege de druk op onze begroting door
bijstandsuitkeringen en armoedebestrijding,
kosten voor de baten gaan,
bestaande, vooral regionale initiatieven voor versterking van de economie, voortgezet worden,
de (lokale) overheid geen banenmotor is en dat werkgelegenheid gerealiseerd wordt door
ondernemers/bedrijven,
deze ondernemers/bedrijven maximaal gefaciliteerd moeten worden door onze gemeente,
het MKB voor het creëren van werkgelegenheid een belangrijke speler is.
Verzoekt het college:
• in aanloop naar de raadsperiode 2018-2022 in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven in Dordrecht om te inventariseren of en zo ja welke behoeften er leven ten
aanzien van het verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat,
• hierbij niet alleen de rol van de gemeente te betrekken maar ook haar verbonden partijen,
• naast de WD, DOV en Wgv Zorg en Welzijn ZHZ nadrukkelijk ook lokale vertegenwoordigers
van Horeca Nederland en de detailhandel zoals winkeliersverenigingen te betrekken,
• een korte digitale enquête ter inventarisatie van behoeften van ondernemers uit te zetten
onder Dordtse ondernemers,
• voor deze enquête samenwerking te zoeken met een HBO/WO onderwijsinstelling om een
student de ontwikkeling en uitvoering te laten uitvoeren,
• over de uitkomsten van de gesprekken en de enquête uiterlijk medio maart 2018 te
rapporteren aan de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag.
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