
 

Midden- en Kleinbedrijf kurk waar de economie op drijft 
  

Al vaker hebben wij via deze nieuwsbrief duidelijk gemaakt dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) de kurk 

is waar de economie op drijft. 99% van het bedrijfsleven valt onder de noemer MKB en deze is goed voor 

58% van de werkgelegenheid en omzet in de marktsector. De ondernemers die MKB bedrijven leiden doen 

dit vooral voor eigen rekening en risico bovendien zijn zij goed voor 60% van de innovaties in Nederland. 

U kunt dus met recht trots zijn op het feit dat u als ondernemer onderdeel uitmaakt van het MKB! 
 
Vooral dat laatste percentage behorend bij de innovaties in ons land is zeer interessant, zonder innovaties 

immers geen vooruitgang en zonder vooruitgang achteruitgang van onze (internationale) 

concurrentiepositie! Minister Verhagen onderkent het belang van het MKB en stelde vorige week een MKB 

innovatiefonds ter beschikking waarin € 500 miljoen beschikbaar is voor de innovatieve ondernemer. Ook 

de landelijke politiek herkent en erkent dus het ondernemerschap, haar innovatieve kracht en daarmee 

haar belang! 
 
Nu is er binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waar de Haarlemmermeer toebehoort ,  een 

innovatieplatform met de naam Economic Development Board Amsterdam (EDBA) welke als doelstelling 

heeft om de regio tot de top-5 van sterke Europese vestigingsregio’s te laten behoren. Het werkmodel 

waarmee men binnen dit platform werkt kent de naam: Triple Helix (bent u er nog???). Triple Helix is een 

benaming om overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven bij elkaar te zetten om met -in dit geval- 

innovatieve initiatieven te komen. Goed idee is onze eerste reactie! Vooral de laatst genoemde partner is 

in onze ogen een essentieel onderdeel van die EDBA. Wij als koepelvertegenwoordigers zijn dan ook 

enthousiast over de EDBA en haar werkmodel. Minder enthousiast zijn wij echter over het feit dat tot op 

heden het midden- en kleinbedrijf -nogmaals 99% van het bedrijfsleven, goed voor 60% van de 

innovaties- volledig buiten het bestuur en ontwikkelingen rondom en van de EDBA valt. M.a.w. er wordt 

besloten over ons maar meepraten en beleidskeuzes maken zit er helaas tot nu toe niet in. Inmiddels 

hebben wij mede namens u als achterban een brief en een rappel op deze brief naar de board gestuurd 

welke verantwoordelijk is voor dit innovatie- en kennisplatform. De regio kan niet zonder MKB, de motor 

van de economie! 

 

Zoals u in voorgaande relaas leest blijven wij ons inzetten voor uw ondernemersklimaat. Verder in deze 

maandelijkse nieuwsbrief aandacht voor allerlei lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen maar ook 

vraagstukken welke van invloed zijn op uw ondernemerschap, veel leesplezier!  

Gemeenten voldoen rekeningen nog steeds te laat 

 

Bijna 80 procent van de Nederlandse gemeenten is nog steeds niet in staat binnen 30 dagen rekeningen 

aan het bedrijfsleven te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek dat Dun & Bradstreet op verzoek van MKB-

Nederland heeft uitgevoerd. Van de 303 onderzochte gemeenten betaalt 21 procent zelfs pas 46 tot 87 

dagen na factuurdatum. Het Overijsselse Borne komt als beste uit de bus: daar krijgen bedrijven binnen 

17 dagen hun geld. Lees verder... 

  
‘Leegstandsbarometer’ voor winkels 

 

Maar liefst honderd gemeenten krijgen te maken met forse structurele leegstand van winkelpanden. 

Daartegenover staat dat in een flink aantal gemeenten sprake is van een ‘overspannen’ winkelmarkt met 

gebrek aan winkelruimte. Dat blijkt uit de ‘Leegstandsbarometer’ van ruimtelijk-economisch adviesbureau 

DTNP uit Nijmegen. Lees verder... 

  

Veilig ondernemen 

 

1.000 euro voor slachtoffers van een overval  
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Het aantal overvallen is in het eerste kwartaal van 2011 gedaald met 14%. Om dit aantal nog verder terug 

te dringen en preventie te stimuleren verlengt minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) de 

subsidieregeling waarmee slachtoffers van een overval de kosten voor preventieve maatregelen vergoed 

krijgen. De vergoeding is maximaal 1.000 euro en geldt voor bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s en 

het bijwonen van een overvaltraining. Lees verder... 

  

Verplicht KvK-uittreksel vervalt 

Bedrijven die contact hebben met de overheid, bijvoorbeeld voor een vergunningaanvraag, hoeven 

voortaan niet meer verplicht een uittreksel uit het handelsregister aan te leveren. MKB-Nederland is blij 

met deze administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. In plaats daarvan moet de ondernemer 

zijn inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel opgeven. Lees verder... 

  

400 miljoen voor investeringen mkb 

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt € 400 mln. beschikbaar voor investeringen door mkb-

ondernemingen in Nederland, een verruiming van € 100 mln. ten opzichte van de vorige kredietlijnen van 

de EIB. Via Rabobank, ABN AMRO en Friesland Bank kunnen ondernemers op deze manier profiteren van 

een lagere rente of een upfront cash betaling. De ondersteunende kredieten van de EIB kunnen 100% van 

de investeringenkosten van een individuele onderneming financieren, tot een maximum van € 12,5 mln. 

per project. Lees verder... 

  

Regionaal nieuws 

Haarlemmermeer 20e in MKB vriendelijkste gemeente verkiezing Noord-Holland  
  
De gemeente Haarlemmermeer scoort provinciaal opnieuw niet best bij de verkiezing van ‘MKB 

vriendelijkste gemeente in Noord-Holland van 2010-2011’. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van 

MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van economische zaken, Landbouw en Innovatie 

(EL&I) en HanzeConnect, waarin alle Nederlandse gemeenten op hun ondernemersklimaat zijn doorgelicht 

en waaraan bijna 16.000 mkb-ondernemers hebben meegewerkt. Lees verder... 

Haarlemmermeer duurste gemeente voor ondernemers 

MKB roept op tot verlaging OZB-tarief 

  

In een door de Kamer van Koophandel verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de Onroerende 

Zaakbelasting (OZB) is de gemeente Haarlemmermeer binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) -met 

20 gemeenten in de regio- terug te vinden als duurste gemeente wat betreft de OZB lastendruk. Lees 

verder... 

Westflank gaat niet van tafel 

  

Het besluit om de nieuwe hoogspanningsleiding door het westen van de polder aan te leggen, betekent 

toch niet het einde van de plannen voor woningbouw daar. ,,Er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden voor 

een ontwikkeling’’, aldus wethouder Michel Bezuijen, ,,maar voor een geïntegreerde ontwikkeling van 

groen, water en wonen zie ik het heel somber in.’’ Lees verder... 

Opnieuw vertraging bij opknappen Van Stamplein 

  

Er is weer vertraging bij het opknappen van het Burgemeester Van Stamplein. Er zou al begonnen moeten 

zijn met de plaatsing van kroonluchters en bomen in bakken op het plein, maar dat gaat pas in de loop 

van het jaar gebeuren. Althans, daar is volgens wethouder Arthur van Dijk ’alles op gericht’. Lees verder... 

 

 

Haarlemmermeer wil hoogwaardige werklocaties bieden 

  

Het college van B&W heeft op 31 mei jl. het uitvoeringsprogramma herstructurering werklocaties 2011 

vastgesteld. Haarlemmermeer wil zich onderscheiden door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en 

duurzame werklocaties. Herstructurering en duurzaam beheer zijn belangrijke instrumenten om 
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werklocaties kwalitatief op peil te houden. Lees verder... 

Laatste nieuwsbrief Bezuinigingsdialoog Haarlemmermeer 

  

De gemeente Haarlemmermeer sloot onlangs de bezuinigingsdialoog af. In de laatste nieuwsbrief van de 

gemeente vindt u een videobooschap van Burgemeester Weterings. Hij kijkt terug op het proces en geeft 

aan welke vervolstappen er nog komen. Daarnaast bieden ze een een nadere toelichting op de 

voorjaarsnota 2011. Ze leggen uit wat deze omvat en hoe deze tot stand komt. Lees verder... 

Agenda 
 

29 juni 2011: 

Ondernemen iets voor u? 

  

30 juni 2011: 

Starten met importeren 

  

4 juli 2011: 

SHARE Haarlemmermeer 2011 

  

12 juli 2011: 

Financiën voor starters 

  

13 juli 2011: 

Ondernemen en internet 

  

19 juli 2011: 

Aan de slag met uw ondernemingsplan 

  

21 juli 2011: 

Marketing voor starters 

  

28 juli 2011: 

Starten met importeren 

  

25 & 26 oktober 2011: 

Ondernemerscongres 

 

Gesprekspartners van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
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