
 

 

  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Dinkelland 
 
 
 
 
Zaaknummer 
20033 

Bijlagen 
1 

  
  
  

 
Onderwerp 
Raadsbrief 2018 nr. 20 

Verzenddatum 
4 september 2018 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 31 juli 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2018 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 

 kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek "MKB-vriendelijkste gemeente 2018" 

 de raad te informeren over de resultaten van het onderzoek "MKB-vriendelijkste gemeente 2018" 

 
Toelichting 
Aanleiding 
Elke twee jaar voeren Lexnova en MKB-Nederland onderzoek uit naar de MKB-vriendelijkste gemeente van 
Nederland. Ook in 2018 is dat onderzoek in Dinkelland uitgevoerd. 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om gemeenten inzicht te geven in de mening van 'hun' ondernemers en de 
gemeenten te stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. 
Op basis van dit onderzoek wordt daarnaast de ranglijst opgesteld van de MKB-vriendelijkste gemeente van 
Nederland. Deze ranglijst geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente in Nederland is als het 
gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Deze ranglijsten worden door MKB-Nederland op een 
later moment bekend gemaakt en zijn daardoor nog niet beschikbaar. H 
Het onderzoek is gebaseerd op vier pijlers: 
1. Tevredenheid van de ondernemers 

2. Het imago van de gemeente 

3. Communicatie en beleid 

4. Beoordeling prijs-kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten 

Onderzoeksopzet 
Het onderzoek is uitgevoerd met een kwantitatieve digitale enquête. De vragenlijst omvat in totaal 9 vragen 
over het ondernemersklimaat in de gemeente Dinkelland. Ondernemers hebben namens de gemeente en 
MKB-Nederland per post een uitnodiging ontvangen om een online enquête in te vullen. Daarnaast is een 
oproep geplaatst in de nieuwsbrief voor ondernemers en is aandacht gevraagd voor de enquête via de 
ondernemersverenigingen en via social media. De vragenlijst kon worden ingevuld tussen 15 mei en 25 juni 
2018. 
In totaal hebben 112 ondernemers de enquete ingevuld. Dit komt neer op een responspercentage van 7,8%. 
De meeste ondernemers die de vragenlijst hebben ingevuld zijn werkzaam in de volgende branches: 
detailhandel, bouw, zakelijke dienstverlening, horeca/recreatie/toerisme, land- en tuinbouw, overig. Wat 

 



 

 

betreft de omvang van de bedrijven kan gesteld worden dat het hoofdzakelijk gaat om zzp-ers (34%) en 
bedrijven tot 9 fte (38%). 
De resultaten 
Tevredenheid van ondernemers 
Gemiddeld kreeg de gemeente Dinkelland een rapportcijfer van 6,6 t.a.v. de tevredenheid van ondernemers. 
In 2016 scoorde Dinkelland nog een 5,9. Uit de resultaten blijkt dat in de gemeente Dinkelland de digitale 
bereikbaarheid van de gemeente (7,2) en de telefonische bereikbaarheid (7,0) door de ondernemers het 
hoogst wordt gewaardeerd. De kansen op aanbesteden voor het regionale MKB (5,7) waarderen de 
ondernemers het laagst. 
Het imago van de gemeente 
Aan alle ondernemers is gevraagd welke gemeente, behalve de eigen gemeente, men het meest mkb-
vriendelijk vindt. Omdat dit onderdeel alleen een ranglijst behelst, zijn scores op dit onderdeel nog niet 
beschikbaar. MKB-Nederland stelt deze informatie op een later moment beschikbaar. 
Communicatie en beleid 
Aan ondernemers is gevraagd welke aspecten men het meest belangrijk vindt. Als belangrijkste aspect 
wordt het aanspreekpunt voor ondernemers gezien en als minst belangrijke aspect de ondersteuning bij het 
overgaan op duurzame vormen van energie. Ondernemers is gevraagd of de gemeente Dinkelland in hun 
beleving een aantal verschillende zaken doet, heeft of zich daarvoor inzet. Daarbij valt te denken aan: 
aanspreekpunt voor ondernemers, actief arbeidsmarktbeleid voeren, beleid voor startende ondernemers en 
doorgroeiers. Dat zegt dus niets over de vraag of het bedoelde aspect daadwerkelijk aanwezig is in de 
gemeente. Het gaat om het beeld dat ondernemers hebben over de aanwezigheid ervan. In totaal kan 
daarvoor een score van maximaal 4 punten worden gehaald. Dinkelland behaalt op dit onderdeel een score 
van 1,7. 
Beoordeling prijs-kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten 
De ondernemers geven de gemeente Dinkelland een rapportcijfer van 5,6 als het gaat om 'waar voor je geld'. 
Het gaat hierbij om lasten als OZB, rioolheffing en leges voor vergunningen, tegenover investering in zaken 
als bedrijventerreinen, winkelgebieden, evenementen. 
Aanbevelingen 
Positieve punten van de gemeente Dinkelland worden voornamelijk gevonden in het feit dat de gemeente 
een vast aanspreekpunt heeft, bereikbaar is voor ondernemers en betrouwbaar en klantgericht is. Echter, op 
basis van de resultaten wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan: 
1. Toon begrip en interesse door regelmatig een aantal ondernemers in de gemeente fysiek te bezoeken, 

hoe groot of hoe klein een ondernemer ook is. 

2. Ondernemers bestempelen de besluitvorming en het afhandelen van zaken als traag. Blijf in contact 

met ondernemers en verstuur regelmatig een update. Door open te communiceren kunnen 

verwachtingen worden gesteld 

3. Neem het initiatief om een speciale bijeenkomst met ondernemers te organiseren 

Ad 1: Gemiddeld doet de gemeente 1,5 bedrijfsbezoek per week. Dat bezoek is ofwel door het college, dan 
wel door de wethouder en/of de bedrijfsconsulent. De bedrijven verschillen van ZZP-ers tot bedrijven met 
(veel) personeel in dienst, werkzaam in allerlei branches. 
Ad 2: Voor reguliere vergunningverlening is een maximale termijn gesteld van 8 weken (56 dagen). Binnen 
deze termijn moeten ook aspecten als toets bestemmingsplan, welstand, bouwbesluit, brandveiligheid, 
milieu, etc. worden beoordeeld, door verschillende personen en instanties. De gemiddelde termijn waarop 
binnen Noaberkracht door de afdeling WABO een reguliere vergunning wordt verleend, is op dit moment 38 
dagen. De lijn is inderdaad dat er regelmatig terugkoppeling plaatsvindt. Kennelijk valt daarin en in de 
beeldvorming over de snelheid van afhandeling van vergunningaanvragen nog wat te verbeteren. 
Ad 3: De afgelopen periode heeft de gemeente al diverse bijeenkomsten (mede) georganiseerd voor en met 
ondernemers, zoals een startersbijeenkomst, de Dag van de Ondernemer, themabijeenkomsten over 
duurzaamheid, retail, social media. Kennelijk hebben we vrij veel ondernemers hierover onvoldoende 
kunnen bereiken. Daarnaast is de klankbordgroep Onderneem't Dinkelland ontstaan, bestaande uit 
verschillende ondernemers en ambtenaren. Een van de doelen van deze klankbordgroep is ook het 
bevorderen van een betere samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. De komende 
periode gaan we gezamenlijk bekijken welke functie de klankbordgroep in de toekomst zou moeten en 
kunnen hebben en welke acties nodig zijn. 
Conclusie 
Uit het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2018 is naast een aantal positieve aspecten een aantal 
verbeterpunten naar voren gekomen ten aanzien van het ondernemersklimaat in Dinkelland. Het is van 
belang om de positieve punten te behouden en in te zetten op de verbeterpunten, waarbij communicatie 
over hetgeen er in Dinkelland gebeurt op MKB-gebied een belangrijk aspect is. In algemene zin is het goed 
om te kunnen constateren dat de tevredenheid van onze ondernemers is gestegen ten opzichte van 2016. 
 
Waarom deze raadsbrief? 



 

 

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te brengen van de resultaten van het onderzoek "MKB-
vriendelijkste gemeente 2018". 
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J.G.J. Joosten 

 
E.M. Grobben 


