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MKB: ‘slacht niet de kip met de gouden eieren’ 
 
Met de gemeenteraadsverkiezingen achter ons roept MKB Haarlemmermeer-Schiphol de politieke partijen 
op, om lef en visie te tonen en niet het bedrijfsleven als melkkoe te gebruiken maar juist ruimte te bieden 
voor bedrijvigheid. Het gemeentelijk kasboekje zal de komende jaren op orde moeten worden gebracht en 
de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Haarlemmermeer stelt dat het 
afwentelen van gemeentelijke kosten op het bedrijfsleven niet de juiste weg is. Van belang is dat de politiek 
en georganiseerd bedrijfsleven de handen in een slaan en gezamenlijk de schouders er onder zetten. Er 
zullen soms, ook voor het bedrijfsleven, pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden maar dan wel met een 
duidelijk visie op de versterking van de lokale en regionale economie.  
 
Een bloeiende ondernemersregio vraagt een open houding bij het college van B&W, de gemeenteraad en 
het ambtelijk apparaat richting ondernemerschap. Voor zowel de (maak)industrie, de logistieke sector als de 
dienstverlenende sectoren. Ook de gemeente Haarlemmermeer zal moeten gaan bezuinigen. Het gaat 
echter bij bezuinigingen om het maken van de juiste keuzes en niet om ‘de kip met de gouden eieren’ te 
slachten. In tijden van bezuinigingen geeft het geen pas om elkaar bij college onderhandelingen ‘de tent uit 
te vechten’ en beleidslijnen met elkaar af te spreken die ten koste gaan van de kurk waar de economie op 
drijft, het mkb. Ook MKB Haarlemmermeer-Schiphol ziet in dat de opgaven in de heroverwegingsoperatie 
groot zijn en derhalve vragen om scherpe keuzes. Gelukkig bevindt Haarlemmermeer zich in een unieke 
regio waarin ondernemerschap een van de factoren is die de verschillende kernen aan elkaar verbindt. Het 
zou dus onverstandig zijn om het kind met het badwater weg te gooien door eenzijdig rigoureus het 
bedrijfsleven op te zadelen met een lastenverhoging, het onderhoud van bedrijventerreinen naar achteren te 
schuiven of het niet nastreven van een goed vestigingsklimaat voor zowel grote, midden en kleine bedrijven. 
Mede daarom zou één afdeling Economische Zaken voor de gehele Haarlemmermeer een stap voorwaarts 
kunnen en moeten zijn. Zelfs in tijden van crisis dienen korte termijn en lange termijn met elkaar in balans te 
blijven wat door één economische dienst samen met belangenorganisaties bevorderd en bewaakt kan 
worden. Veel gemeentelijke subsidies en opdrachten zijn in de gemeente bijvoorbeeld vaak nog 
ontoegankelijk voor het mkb. Dit omdat de gestelde eisen doorgaans omslachtig en schaalgebonden zijn in 
plaats van doelgericht en flexibel. Door in plaats van massaal geclusterde pakketten te kiezen voor 
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kleinschalige marktopdrachten en door lagere subsidiebedragen te koppelen aan meer laagdrempelige 
criteria, krijgen alle bedrijven een gelijke kans.  
 
MKB Haarlemmermeer-Schiphol roept dan ook in het kader van de college onderhandelingen de politiek op 
om juist nu naar de kostenkant in de publieke sector te kijken. Minder bureaucratie, minder regels en minder 
ambtenaren is de korte samenvatting. De ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf heeft 
samen met haar tegenhanger voor het groot bedrijf VNO-NCW Amstelland-Meerlanden en het 
Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) alle raadsleden en politieke partijen een uitgebreide brief 
gestuurd met daarin voorstellen om ruimte te creëren voor bedrijvigheid in Haarlemmermeer en al haar 
kernen. 

 


