ONDERNEMERSAKKOORD 2018
1. Bereikbare regio. Voorwaarde voor een gezonde economische ontwikkeling is dat bedrijven
bereikbaar zijn. Alle vormen van vervoer zijn daarbij van belang. Goed openbaar vervoer in de regio
is essentieel; streven is dat knooppunten in de regio 20 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
zijn. Autobereikbaarheid blijft ook onmisbaar, in het bijzonder in de buurt van en buiten de ring en
zeker voor logistieke knooppunten als het Food Center.
2. Ruimte voor ondernemen. Er is voldoende ruimte voor bedrijvigheid. In samenwerking met
overige gemeenten in de regio wordt gewaarborgd dat alle typen ondernemingen voldoende ruimte
hebben voor hun bedrijfsvoering. Afstemming in plannen voor ruimtelijke ordening met de
gemeenten in de regio is daarbij essentieel. Dit zou kunnen een gezamenlijk huisvesting- en
bedrijvenprogramma.
3. Schone stad. Bezuinigingen op de stadsreiniging worden terug gedraaid en hierbij kiest de
gemeente in samenspraak met ondernemers en bewoners de meest effectieve aanpak.
4. Ruim baan voor de voetganger. In de drukke binnenstad en in winkelgebieden hebben
voetgangers prioriteit. Auto’s parkeren zoveel mogelijk ondergronds.
5. Alles op alles voor toeleiding naar werk. Op veel plekken is nu een tekort aan gekwalificeerd
personeel, terwijl er nog steeds werkloosheid is. Alles wordt op alles gezet om het beschikbare talent
naar de vacatures te leiden. Bureaucratische beperkingen (tussen organisaties en tussen gemeenten)
worden weggenomen om het werkzoekenden en werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken elkaar
te vinden.
6. Slimme inkoop. Niet alleen blijft MKB-vriendelijk aanbesteden de norm, de gemeente zet ook de
volgende stap met innovatief inkopen. Hierbij worden bedrijven uitgenodigd met vernieuwende
oplossingen te komen voor gedefinieerde problemen.
7. Nauw overleg gemeente en bedrijfsleven. Gemeente en georganiseerd bedrijfsleven overleggen
regelmatig over de voortgang van de uitvoering van dit akkoord en andere zaken die het
bedrijfsleven betreffen. Eens per jaar wordt er op hoog bestuurlijk niveau overlegd tussen de
ondernemersvernigingen en de gemeente.
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