
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

13 februari 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer M. Aynan en de 

heer C.J. Pen en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlem 

T.a.v. portefeuillehouder Economische Zaken 

Postbus 511 

2003 PB Haarlem  

 

  

 Betreft: Raadsvragen ex. Art. 38 RvO  

 

 

Geacht College van B&W,  

 

Wij verzoeken u om schriftelijke beantwoording conform artikel 38  van het 

Reglement van Orde. 

  

 

Na informatie over het ondernemersloket ingewonnen te hebben zijn wij tot de 

conclusie gekomen dat er na de raadsvragen van april vorig jaar weinig schot 

gekomen is in de toerusting en het professioneel functioneren van het 

ondernemersloket. Uit dezelfde informatie blijkt dat er door de geplande 

reorganisatie van het gemeentelijk apparaat hier het komende jaar 

hoogstwaarschijnlijk geen verandering in zal komen. Dit, terwijl in de begroting 

voortvloeiende uit afspraken vanuit het OPH over de te leveren cruciale activiteiten 

in 2007 onder programmaveld 6.2, doel nr 4 wordt gesproken over “Een 

bedrijvenloket voor ondernemers met begeleiding en informatie op maat en 

doorontwikkeling digitale bedrijvenloket”. Onder punt 6 bij hetzelfde 

programmaveld staat ook nog eens “Een bedrijvenloket voor startende ondernemers 

met begeleiding en informatie op maat”.   

 

  

1. Bent u het met ons eens dat er zo snel mogelijk en uiterlijk voorjaar 2007 een 

oplossing gevonden moet worden om het ondernemersloket goed toe te rusten en 

professioneel te laten functioneren?  
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2. Bent u bereid om te onderzoeken of het ondernemersloket tijdelijk bij de Kamer 

van Koophandel ondergebracht kan worden of ziet u andere mogelijkheden zoals 

een koppeling met het MKB-loket van Inholland?  

 

3. Wat zijn de mogelijk risico’s van de door ons gesignaleerde stilstand van het 

ondernemersloket voor het nakomen van de afspraken uit OPH en de voortgang van 

de economische agenda van het college?  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

  

Moussa Aynan    Cees-Jan Pen  

  

PvdA     CDA 

 

 

 

 

Aan de heer M. Aynan 

lid van de gemeenteraad 

Spaarnwouderstraat 16D 

2011 AD  Haarlem 

 

De heer C.J. Pen 

lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood 

2023 CG  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 13 februari 2007 

het ondernemersloket 

 

 

Geachte heren Aynan en Pen, 

 

In het voorjaar van 2006 zijn door de fracties van het CDA en de PvdA raadsvragen 

gesteld over het ondernemersloket. 

In de beantwoording van die vragen is aangegeven dat in januari 2006 een Plan van 

Aanpak door het college is vastgesteld ter verbetering van de entree en de 

dienstverlening aan bedrijven. Dit Plan van Aanpak bevatte voor het grootste deel 

zeer concrete acties gericht op een betere vúlling van het loket aan de ene kant, en 

een betere herkénning van het loket aan de andere kant. Dat gold zowel voor het 

fysieke als voor het digitale loket.  

 

In februari van dit jaar heeft u nieuwe vragen gesteld over het ondernemersloket. 

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen aan.  
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1. Bent u het met ons eens dat er zo snel mogelijk en uiterlijk voorjaar 2007 een 

oplossing gevonden moet worden om het ondernemersloket goed toe te rusten 

en professioneel te laten functioneren? 

 

Antwoord 

Bij ons antwoord op deze vraag onderscheiden wij grofweg in 2 verschillende 

soorten bezoekers van het fysieke dan wel digitale ondernemersloket.  

In de eerste plaats, en dat is verreweg de grootste groep, hebben veel ondernemers 

en bedrijven vragen over concrete producten van de gemeente, zoals vergunningen 

of vragen over concrete plannen.  

De tweede groep ondernemers of bedrijven die wij onderscheiden heeft meer 

algemene vragen over starten of vestigen (of mogelijk vertrekken) van een bedrijf 

in Haarlem. Deze groep is kleiner in getal, maar zeker niet minder belangrijk! 

 

Voor wat betreft de bediening van de eerste groep (met concrete vragen) is onze 

ervaring dat de dienstverlening op dit punt zeker acceptabel genoemd mag worden: 

zowel digitaal als in de vorm van fysieke contacten (bijv. accountmanagement). 

Veel van de concreet benoemde acties uit het genoemde Plan van Aanpak richtten 

zich hierop en zijn eind 2006 grotendeels afgerond. Met name op het gebied van de 

vulling en herkenning van de digitale toegang van de gemeente (website en digitaal 

loket) zijn grote vorderingen gemaakt. Veel informatie op de website is speciaal 

toegesneden op ondernemers en als zodanig herkenbaar, en er zijn enkele digitale 

diensten toegevoegd (zoals de makelaarsfax, en het via internet kunnen volgen van 

(bouw)aanvragen), een dienst welke juist door ondernemers veel wordt gebruikt. 

Daarbij komt dat door het uitvoeren van het project GovUnited, waarbij Haarlem 

als pilotgemeente een belangrijke rol speelt, de doorontwikkeling van de digitale 

dienstverlening in het algemeen, en dus óók aan bedrijven, de komende periode in 

een stroomversnelling raakt.  

 

Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat de herkenbaarheid van het fysieke 

ondernemersloket aanvankelijk onvoldoende uit de verf is gekomen. Het 

ondernemersloket in de Publiekshal kwam zelfs per 1 januari jl extra in de knel, 

omdat met de komst van Parkeerzaken naar de Zijlsingel het aantal verschillende 

diensten in de hal toenam, zonder dat de toch al beperkte ruimte is uitgebreid. Dit is 

ten koste van het ondernemersloket gegaan. 

Inmiddels is er nu wel een specifieke aanduiding “ondernemersloket” bij de balie 

van het ondernemersloket geplaatst waarmee er nu een herkenbaar 

ondernemersloket is. 

 

Voor wat betreft de tweede groep ondernemers die wij onderscheiden (zie 

hierboven) merken wij op dat de digitale informatievoorziening op www.haarlem.nl 

voor deze groep weliswaar sterk is verbeterd, maar delen wij uw conclusie dat een 

goede toerusting van het loket om deze klanten adequaat te woord te staan (en geen 

mogelijke kansen te missen) nog onvoldoende uit de verf is gekomen. Er is 

weliswaar vanuit de organisatie kennisoverdracht naar de medewerkers van het 

ondernemersloket georganiseerd, maar met name t.a.v. kennis van het gemeentelijk 

beleid en de belangen van gemeente en bedrijfsleven is in het fysieke 

ondernemersloket nog sterke verbetering mogelijk. Daarnaast zal er een nauwere 

http://www.haarlem.nl/
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samenwerking met andere partners, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, 

moeten komen om ook ondernemers met algemenere vragen adequaat te kunnen 

helpen. 

 

Het college is van mening dat bedrijven die overwegen zich in Haarlem te vestigen 

professioneel begeleid moeten worden en beschouwt dit als een kerntaak. In de 

reorganisatieplannen is er daarom reeds voor gekozen om: 

De afdeling Dienstverlening (ondernemersloket) en de accountmanagers van bureau 

Informatie & Dienstverlening in één organisatieonderdeel onder te brengen; 

Dit nieuwe organisatieonderdeel in een ‘atelier’  (lees: projectmatig) samen te laten 

werken met de afdeling Economie en Cultuur van de nieuwe afdeling Stadszaken. 

 

De boven beschreven organisatievereenvoudiging en geïnstitutionaliseerde vorm 

van samenwerking in een ‘atelier’ dragen bij aan een betere ondersteuning van 

bedrijven die zich in Haarlem willen vestigen.  

Vooruitlopend daarop zullen wij echter nú al een actiegroep instellen om samen met 

partners als de Kamer van Koophandel te bezien welke concrete acties er nog voor 

de zomer van dit jaar genomen kunnen worden om ook het fysieke 

ondernemersloket beter uit te rusten. 

Daarbij zullen ook de plaats, representativiteit en herkenbaarheid van de balie zelf 

worden betrokken. 

 

2. Bent u bereid om te onderzoeken of het ondernemersloket tijdelijk bij de 

Kamer van Koophandel ondergebracht kan worden of ziet u andere 

mogelijkheden zoals een koppeling met het MKB-loket Inholland? 

 

Antwoord 

Hierboven hebben wij al aangegeven op korte termijn nauwe samenwerking met de 

Kamer van Koophandel te zoeken. 

Wij zullen nog voor de zomer van 2007 de mogelijkheden onderzoeken van een 

dusdanige samenwerking tussen de gemeente en andere partners (Kamer van 

Koophandel, maar ook MKB-loket Inholland, en wellicht de Belastingdienst) dat 

het niet uitmaakt of een ondernemer zich nu met zijn vraag meldt bij de gemeente 

of bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. 

 

3. Wat zijn de mogelijke risico’s van de door ons gesignaleerde stilstand van het 

ondernemersloket voor het nakomen van de afspraken uit OPH en de 

voortgang van de economische agenda van het college? 

 

Antwoord 

In het kader van het OPH is met het rijk afgesproken dat de tevredenheid van 

ondernemers over het gemeentelijk ondernemingsklimaat van 6.3 naar 6.5 zal 

worden verbeterd in 2009. 

De prestatie zal worden gemeten aan de hand van een benchmark waarin diverse 

factoren meewegen die variëren van de vergunningverlening (milieu, parkeren en 

bouwen) tot aan de klantvriendelijkheid van de gemeentelijke organisatie. 

Specifieke doelstellingen die Haarlem heeft geformuleerd zijn: 

Dienstverlening van de gemeente verbeteren 

Toegankelijkheid van het bedrijvenloket verbeteren 
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De vindbaarheid van het loket verbeteren. 

 

Om de prestatie te halen zijn in 2005 en 2006 twee projecten uitgevoerd: te weten  

- de verbetering dienstverlening van het bedrijvenloket, met de werkzaamheden 

zoals die in antwoord op eerder genoemde vragen zijn beschreven, en  

- Ondernemend Werven waarbij een externe medewerker als loods beschikbaar is 

voor bedrijven die zich willen vestigen in Haarlem. 

 

Voor de komende periode staat tevens de invulling van een nieuw ingezet overleg 

bedrijfsleven op de agenda. Wij verwachten dat met deze inspanningen, met de vele 

andere inspanningen uit de economische agenda, de afspraak uit het OPH kan 

worden nagekomen. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 
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