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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 18 december 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
= Vragen VVD-fractie inzake de MKB-toets 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
de vragen als volgt te beantwoorden 
 
Toelichting 
 
Bent u bekend met de landelijke invoering van de MKB-toets en het opiniestuk van de heer 
Worsdorfer in het Algemeen Dagblad van 16 november? 
Wij hebben kennis genomen van het opiniestuk van de heer Worsdorfer. Eveneens zijn wij ermee bekend 
dat de MKB-toets is opgenomen in het regeerakkoord. Met de MKB-toets is het de bedoeling dat op 
verschillende momenten in de ontwerpfase van wet- en regelgeving met panels van ondernemers wordt 
getoetst wat in de MKB-praktijk werkbaar is en wat niet. De MKB-toets moet ervoor gaan zorgen dat wet- en 
regelgeving veel beter gaan aansluiten bij en uitvoerbaar zijn in de praktijk van kleine en middelgrote 
bedrijven. 
 
Door voorgenomen regelgeving van de gemeente standaard te toetsen op de administratieve 
gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf moet onwerkbare regelgeving definitief tot het verleden 
gaan behoren. Ziet u mogelijkheden om nieuwe regelgeving voortaan langs de meetlat van MKB-
ondernemers te leggen? 
Door vooraf met elkaar het gesprek aan te gaan, wordt tijdig duidelijk of regelgeving werkbaar is of dat het 
anders moet. De inbreng van ondernemers aan de voorkant is daarbij van groot belang, waarbij uiteraard 
begrip moet zijn voor elkaars rol en positie. Het college is van mening dat het doel van regelgeving eerder 
wordt bereikt wanneer ondernemers vooraf zijn betrokken en hun inbreng hebben gegeven. 
Overigens is het wel zo dat ook nu regelmatig overlegd wordt met ondernemers over eventueel nieuw beleid 
of regelgeving. Voorbeelden daarvan zijn o.a. bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen, het schuur-
voor-schuur-beleid en de BIZ. Ook wordt de samenwerking gezocht als het gaat om nieuwe (landelijke) 
regelgeving en de invulling daarvan. Daar waar dit nog niet of onvoldoende gebeurt, kan een MKB-toets 
wellicht uitkomst bieden. 
 
Is het college bereid om een MKB-toets in te stellen op gemeentelijk niveau, zodat voorgenomen 
nieuwe regelgeving van de gemeente ook altijd eerst wordt getoetst op de administratieve gevolgen 

 



 

 

voor het MKB? Indien het college bereid is om een MKB-toets te ontwikkelen, op welke wijze zou het 
college deze MKB-toets willen vormgeven? 
Het college is bereid om samen met onze ondernemers(verenigingen) en MKB-Nederland te kijken op welke 
manier een MKB-toets invulling kan krijgen in Dinkelland en wat dit betekent voor de gemeentelijke 
organisatie én voor de ondernemers. Op dit moment zijn ons nog geen concrete voorbeelden bekend van 
hoe een MKB-toets op gemeentelijk niveau vorm gegeven kan worden. 
 
Wat vindt de wethouder van de MKB-toets als instrument om de service van de bedrijfsconsulent 
en/of ondernemersserviceteam richting ondernemers nog beter te maken? 
Wij hebben aangegeven het bedrijvenloket graag te willen doorontwikkelen. Een MKB-toets kan daar 
onderdeel van uitmaken. Het gaat enerzijds om service, maar bovenal om samenwerking met de 
ondernemers, hetgeen wij ook erg belangrijk vinden. Bij de ontwikkeling van de MKB-toets zullen dus ook de 
ondernemers nauw moeten worden betrokken actief moeten participeren om tot een goed resultaat te 
kunnen komen. 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de VVD-fractie aan ons college. In deze raadsbrief vindt u onze 
antwoorden op deze vragen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


