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1.Inleiding 

Het Ondernemingsdossier, een digitaal dossier, is een nieuwe manier van samenwerken en 

informatie delen tussen ondernemingen en overheden met als doel de regeldruk te 

verminderen. De ontwikkeling van het Ondernemingsdossier is een initiatief en 

samenwerkingsverband dat bestaat uit VNO-NCW en MKB Nederland, brancheorganisaties 

zoals Koninklijke Horeca Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

Inspectieraad, Antwoord voor bedrijven, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie en het programma “Slim geregeld, goed verbonden”. Gemeenten en andere 

overheden worden begeleid en ondersteund vanuit dit laatstgenoemde programma. 

 

De horeca is als branche een van de koplopers  bij het in gebruik nemen van het 

Ondernemingsdossier. Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem heeft de gemeente 

gevraagd deel te nemen aan het Ondernemingsdossier en dit formeel te bekrachtigen met een 

samenwerkingsovereenkomst. Op termijn kunnen ook andere branches zich aansluiten bij het 

Ondernemingsdossier.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Te starten met het Ondernemingsdossier in Haarlem; 

2. De samenwerkingsovereenkomst met Horeca Nederland, afdeling Haarlem vast te stellen 

voor de ingebruikname van het Ondernemingsdossier;  

3. Besluit heeft geen financiële consequenties; de kosten van het voorstel worden opgevangen 

in de begroting; 

4. Communicatie: ten behoeve van de ondertekening door de burgemeester van de 

eerdergenoemde samenwerkingsovereenkomst op 9 september a.s. wordt een persbericht 

uitgegeven; 

5. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling. 

 

3. Beoogd resultaat 

Aansluiting bij het Ondernemingsdossier om daarmee te dienstverlening aan ondernemers te 

vergroten. 

 

4. Argumenten 

 

Het voorstel past in het ingezet beleid 

Het invoeren van het Ondernemingsdossier in Haarlem past binnen de 

dereguleringsinspanningen van Haarlem zoals die zijn vastgelegd in de Kadernota Minder 

regels, meer service 2010/349556. Het was één van de actiepunten uit het jaarprogramma 

2013 van dit project. Haarlem wil een aantrekkelijk ondernemersklimaat bieden.  

 

Gebruik van het Ondernemingsdossier levert tijdswinst op voor zowel de ondernemer 

als voor de gemeente 

Het Ondernemingsdossier kan worden vergeleken met een archiefkast voor de ondernemer 

van waaruit hij rechtstreeks zaken met de gemeente kan regelen. De ondernemer bepaalt zelf 

in welk deel van deze archiefkast inzage wordt verleend aan welke overheid. Zaken die de 

ondernemer in het Ondernemingsdossier kan onderbrengen zijn bijvoorbeeld: uittreksel 
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Kamer van Koophandel, inspectierapporten, eerder verleende vergunningen, 

situatietekeningen, aanvraagformulieren voor vergunningen etc. 

Naarmate het aantal producten dat aan het Ondernemingsdossier zal worden toegevoegd 

toeneemt én het aantal ondernemers dat deelneemt stijgt, zijn er voordelen voor beide 

partijen: 

Voordelen voor (horeca)ondernemers: 

- Helder inzicht in relevante regelgeving en te nemen maatregelen; 

- Eenmalig invoeren van gegevens voor meerdere doeleinden; 

- Eenvoudige koppeling van gegevens uit de eigen bedrijfsinformatiesystemen met het 

Ondernemingsdossier; 

- Gericht toezicht, alleen daar waar nodig; 

- Minder en kortere controles op locatie; 

- Benodigde informatie is op een centrale plek samengebracht en vindbaar; online te 

benaderen, dus overal te gebruiken; 

- Regelhulpen: dit zijn softwareprogramma’s die de aanvrager wijzen op de benodigde 

vergunningen/meldingen en hen stapsgewijs door de betreffende vergunningaanvraag 

heen leiden; 

- Digitaal vergunning aanvragen en digitaal meldingen doorgeven. 

Voordelen over de langere termijn voor de gemeente: 

- Minder vragen van ondernemers, minder voorlichting nodig; 

- Meer direct volledige vergunningaanvragen; 

- Efficiënter toezicht door beter voorbereide inspecties op locaties; 

- Gericht toezicht, alleen waar nodig door inzicht in risicofactoren; 

- Betere naleving van regels door bedrijven; 

- Meer actuele informatie over een bedrijf, die op ieder moment door alle 

geautoriseerde overheden geraadpleegd kan worden (minder uitwisseling nodig). 

 

Communicatie 

Voor de invoering van het Ondernemingsdossier is er regelmatig contact geweest met Horeca 

Nederland, afdeling Haarlem en de landelijk projectleider invoering Ondernemingsdossier. 

Dit heeft geleid tot de afspraak om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst welke op 9 

september 2014 zal worden ondertekend door Horeca Nederland, afdeling Haarlem en de 

burgemeester. Horeca Nederland zal haar Haarlemse leden informeren. De gemeente zal een 

persbericht doen uitgaan over de start van het Ondernemingsdossier. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het succes van het Ondernemingsdossier is mede afhankelijk van het aantal ondernemers dat 

mee gaat doen. Het Ondernemingsdossier zal stapsgewijs worden uitgebreid, mede 

afhankelijk van het aantal deelnemers en de deelnemende brancheorganisaties. 

 

6. Uitvoering 

Aan de deelname van de gemeente aan het Ondernemingsdossier zijn slechts geringe kosten 

verbonden. Het gaat daarbij om aanschaf van een regelhulp APV (softwareprogramma voor 

het doorlopen van de elektronische vergunningaanvraag/melding). Dit programma kost op 

jaarbasis € 1.000 (aanschaf eenmalig en onderhoud structureel). Dit bedrag wordt gedekt uit 

programma 2, Toezicht en Handhaving. 
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Op 9 september 2014 zal de burgemeester de samenwerkingsovereenkomst namens de 

gemeente Haarlem ondertekenen. Voor Horeca Nederland, afdeling Haarlem, zal de 

voorzitter, de heer V. Kroon ondertekenen. 

 

7. Bijlage 

Tekst Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


