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Betreft: MKB-vriendelijkste gemeente 2016 

Geachte leden van de raad,

De landelijke ondernemerspeiiing naar de it/lt<É›~vriendeiijkste gemeente van Nederland 2016 is 
onlangs afgerond. De prestaties en scores van alle gemeenten in Nederland zijn inmiddels bekend en 
de provinciale rangiijsten en iandeiijke ranglijst zijn samengesteld. De landelijke winnaar van de 
verkiezing tot lvlKB~vriendeiijkste gemeente van Nederland editie 2016, is de gemeente Rijssen-
i-lolten. Apeldoorn mag zich de mkb-vriendeiijkste grote stad noemen (G32 

De scores van de gemeenten zijn gebaseerd op vier pijlers: tevredenheid van ondernemers, imago,
communicatie en beieid en gemeenteiijke lasten. Wat ondernemers vinden van de dienstverlening van 
hun lokale overheid is informatie waarmee u direct aan de slag kunt om uw ondernernerskiimaat te 
verbeteren. Wij bieden gemeenten daarom de mogeiijkheid om een rapportage op maat te bestellen,
met daarin:

De totale provinciale ranglijst 
De scores van uw gemeente op de vier pijlers, te weten:
o de tevredenheid van de ondernemers over de dienstverlening 
o de score op imago 
o de score op communicatie beieid 
o De waardering voor lasten 
De provinciale ranglijst per pijier.

Wij hebben uw college enkeie weken geieden een aanbod gedaan deze rapportage te bestellen. Tot 
op heden is er echter nog niet gereageerd op ons aanbod. Een gemiste kans menen wij.
Gemeentebestuurders hebben met dit rapport in de hand de unieke gelegenheid inzicht te krijgen in 
de waardering van het beleid voor en door ondernemers.

MKB-Nederiand iaat sinds 2008 tvveejaarlijks onderzoek doen naar de MKB-vriendelijkste gemeente 
van Nederiarid. Ons streven naar een optimale dienstveriening van gemeenten voor ondernemers en 
samenwerking tussen beide ligt daaraan ten grondslag. in bijgevoegd productblad treft u meer 
informatie aan over deze verkiezing.
Kijk op www.mkbvriendetiikstegemeente.nllrapport voor informatie over de bestelmogeiijkheden.

Vragen en of opmerkingen? Neem gerust Contact op met onderzoeksbureau Lexnova (e-rnaii:
tei: 050-3131133) of MKB-Nederland, Katja Lamers (e~mail:

tel 0708490174).

Met vriende ijke groet,
ze 

rtftian Visser 
Algemeen directeur ii/lKB~Nederland 

MKB-Nederiand 
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De MKB-Vriendelijkste 
gemeente van Nederland 
Achtergrondinformatie rondom de prijsuitreiking 

MKB-Nederland heeft in 2016 weer de verkiezing van de MKB-
Vriendelijkete gemeente van Nederland georganiseerd. ln oktober en 
november vinden de uitreikingen plaats.

De mkb-vriendelijkete gerrieenteprijs ie een initiatief van MKB-Nederland,
uitgevoerd door Lexnova en met steun van de regionale organieatiee van 
VNO-NCW en Fiyntn. Deze tweejaarlijkse prijs dient als etimulane voor de 
gemeenten om zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en 
zodoende een beter ondernemereklimaat in gemeenten dichterbij te 
brengen. lvil-áB~l\iederIend organiseert deze verkiezing landelijk einde 2008,

Met deze prije onderzoekt MKB~Nederiand net lokale veetigingekiimaat. l-toe 
klantvriendelijk zijn gemeenten? ie er bijvoorbeeld een ondernernereioket?
Wordt er enel betaald? Krijgt net lokale voldoende kansen bij 
opdrachten van de gemeente? Heel belangrijk ookt krijgt de ondernemer 
“waar voor zijn geld? Wegen de lokale belastingen wel op tegen wat de 
gemeente daarvoor terugdoet in onderhoud en aanleg van wegen,
bedrijventerreinen enz.

Elke gemeente krijgt de mogelijkheid een rapportage op maat te beetellen.
Gemeenten die vooraf hebben ingetekend krijgen een uitgebreid rapport 
over hun prestaties automatisch toegestuurd. Gemeenten die dit niet 
hebben gedaan, bieden wij de gelegenheid via de website 
wwwrnkbvriendelijketegerneente.nl alenog een compacte rapportage te 
bestellen. Hierin lezen ze zelf het oordeel van ondernemers en op welke 
punten ze goed en welke eieent hebben gescoord. En weten ze waar ze 
kunnen verbeteren.

Deze rapportage is uiteraard bedoeld om net veetigingeklimaat voor het 
midden- en kleinbedrijf te versterken. in een periode van voorzichtige bloei,

met de gevolgen van aont jaar crieie nog duidelijk te merken, zuilen 
gemeenten de motor van de lokale economie, de werkgelegenheid en 
leefbaarheid moeten koesteren. lvlKB~Nederland wil dat gemeentebeeturen 
in overleg gaan met het lokale bedrijfsleven om een 
ondernemereonapsagenda uit te werken. Daarin moeten onder meer 

afspraken etaan over lokale lasten en regeldruk, bereikbaarheid en 
veiligheid.
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Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 
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išoei vert het onderzoeir 
We zien dat veel gemeenten hun plaats in de ranglijst serieus nemen. Het 
staat of wordt vermeld in jaarplannen of bij eindejaarsbijeenkornsten, waarin 
gemeenten hun ambitie uiten om bij een volgende meting hoger te eindigen.
Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieet voor de Nederlandse 
economie en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en 
ondernemingen tot stand. Uoel van deze verkiezing is op een ziohtbare,
maar zeker ook op gefundeerde wijze aandacht te vragen voor het beiang 
van het bevorderen van het lokaie ondernemerscnapskiimaat 

iiteingiijst 
Het onderzoek stett in feite een ranglijst vast van gemeenten. Deze rangiijst 
geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente in haar provincie is 
eis het gaat om de kwaliteit van het ondernernersklirneat. Het zegt feitelijk 
niet zozeer iets over de absolute prestaties van de afzonderiijke gemeenten,
wei over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten.

tÉtnrieriirii^i"iers l:ieool^deien!i 
De prijs wordt dus niet bepaald door onderzoek vanachter een bureau, maar 
door het gevoei/de mening van de ondernemer te petten.
Deze rangorde is gebaseerd op de volgende vier pijlers (zie verderop voor 
een nadere uitwerking van deze punten):

Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente 
Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente 
Communicatie en beleid met betrekking tot het midden~ en kleinbedrijf 
Gevoelswaerde lokate lasten 

De 36 grootste gemeenten krijgen ook een aparte rangiijet. Zij kampen door 
hun sohaalgrootte immers met andere problemen. Maar hebben tegelijkertijd 
meer mogeiijkheden en middelen om zich te profileren richting 
ondernemers,

Totaeleoeire 
Van elk van de vier pijlers wordt een standaardscore berekend om ze op 
een noemer te kunnen brengen. Omdat niet iedere score op de 
vereohiiiende indicatoren een even groot gewicht zou moeten hebben in de 
totaalsoore, worden vier wegingstactoren bepaald. Deze zijn afhankelijk van 
wat ondernemers zeti aangeven.

Tevredenheid van de ondernemers in de gemeente 
Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente 
Communicatie en beieid met betrekking tot het 
Gemeentelijke lasten 

De combinatie van standaardscores per indicator en bijbehorende 
wegingsfactoren ieidt tot een eindaoore en een rangorde. Net eis bij 
bijvoorbeeld een ailround-kampioenschap schaatsen kan in theorie de 
totaalwinnaar aidus een gemeente zijn, die op geen enkel onderdeel eerste 
is, maar in de breedte kennelijk het beste presteert 

tiiij arie kriri ik tereotit als ik nog eanviiiieride vregerr bob?
Voor aanvullende vragen over het onderzoek of bestelten van een rapport 
kunt u contact opnemen met onderzoeksbureau Lexnova, Yannick 
Abrahams, email of telefonisch 313 11 33.

Koninklijke Vereniging MKB~Nederlandl 
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