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Aan de Raad,
Bedrijvencontact is voor de gemeente Steenbergen een belangrijke activiteit die we willen intensiveren.
Als gemeente willen we in contact zijn en blijven met de ondernemers. We willen signalen ontvangen over
nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en problemen en als faciliterende gemeente willen we kansen en
ruimte bieden, initiatieven steunen en actief participeren.
In de raadsvergadering van 7 november 2013 is een motie aangenomen, waarin onder andere wordt
voorgesteld om een ondernemersspreekuur te starten door de verantwoordelijk wethouder.
Bij het stimuleren van economische ontwikkelingen erkennen we dat de primaire verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de ondernemers zelf en hun belangenbehartigers. De rol van de gemeentelijke overheid is
een faciliterende en vraagt om een bescheiden maar wel enthousiaste en coöperatieve opstelling. Door
het erkennen van de kwaliteiten en sterktes van de hier bedoelde partijen om zich te organiseren en het
respecteren van eikaars rol, wordt een duurzame basis voor de toekomst gerealiseerd en daadwerkelijk
een stap vooruit gezet. Een van de instrumenten die we willen inzetten om onze faciliterende rol vorm te
geven, is stelselmatig bevorderen van de contacten met het bedrijfsleven. We onderkennen hierin een
aantal voorstellen, die hierna worden beschreven.
Start van een ondernemersspreekuur. Elke eerste donderdag van de maand van 17.00 -19.00 uur willen
we een laagdrempelige mogelijkheid bieden aan ondernemers om hun initiatieven, uitdagingen en
signalen te kunnen delen. De bedoeling is dat ondernemers letterlijk binnen kunnen lopen en hun ideeën,
problemen en vraagstukken kunnen voorleggen. Hierbij zal de wethouder Economie en de
bedrijfscontactfunctionaris aanwezig zijn. Van elk gesprek zal een (zeer beknopt) verslag per mail worden
terug gekoppeld. Afspraken en verwachtingen worden hierin weergegeven. Het belangrijkste doel dat we
nastreven is het verlagen van de drempel om in contact te treden met de verantwoordelijk
portefeuillehouder en daarmee het contact te stimuleren.
Aanvullend geeft het tevens de mogelijkheid om met de ondernemer te kunnen praten over zijn wensen
en mogelijkheden als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie tot onderwijs
(stages), participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dergelijke.
Sociale media. Voor de ondernemer en de zakelijke markt is Linkedln een sterk medium. Op Linkedln kun
je je als organisatie profileren, nieuws delen en communiceren met de doelgroep. Ook kunnen we als
gemeente deelnemen aan discussiegroepen (of deze initiëren) waarin relevante onderwerpen worden
besproken, meningen gepeild enzovoort. Een voorbeeld hiervan kunt u hier bekijken:
(http://www.linkedin.com/company/gemeente-bergen-op-zoom). Nieuwsberichten kunnen door volgers als
interessant aangeduid worden, gedeeld worden en er kan commentaar op gegeven worden. Bij gebruik
van deze mogelijkheden zal het netwerk van deze persoon bekend worden met zijn reactie op het nieuws
van de gemeente Steenbergen. Dit biedt mogelijkheden om de lokale ondernemer maar ook zeker de

regionale ondernemer bekend te maken met het ondernemersklimaat van de Gemeente Steenbergen
door middel van nieuws.
Vanzelfsprekend vindt de implementatie en uitvoering van deze activiteit plaats in overeenstemming met
het geformuleerde communicatiebeleid en in nauw overleg met de afdeling communicatie.
Bedrijfsbezoek. Het bezoeken van bedrijven is een belangrijke taak van de bedrijfscontactfunctionaris en
deze zal stevig worden geïntensiveerd. Op informele wijze in gesprek zijn met de lokale ondernemer is
een goede manier om op de hoogte te blijven van alle initiatieven, ontwikkelingen en veranderingen in het
lokale bedrijfsleven. Het voordeel t.o.v. een gesprek op het gemeentehuis is de mogelijkheid om te zien
en horen wat voor bedrijf het is. Ook de wethouder en/of de burgemeester zullen met enige regelmaat
bedrijven bezoeken om zo voeling te houden met de lokale ondernemers.
De genoemde activiteiten kunnen plaatsvinden binnen de geraamde uren en budgetten en vergen geen
extra investeringen of kosten.
We zullen de bevolking en ondernemers van Steenbergen informeren over het ondernemersspreekuur via
publicatie in diverse media en via de ondernemersverenigingen.
Op deze manier willen we het stelselmatig bevorderen van de contacten met de ondernemers en in onze
faciliterende rol de economische ontwikkelingen ondersteunen.
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