
MKB voorzitter Paul Kok spreekt via Meerradio 
 
MKB Haarlemmermeer-schiphol voorzitter, Paul Kok, was op 1 september te gast bij Meerradio in 
het nieuwe programma op zondag van 13.00 tot 14.00 uur ‘Zakenplatform’. 
 
Kok vertelde over hoe breed de uitdagingen zijn binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in de 
Polder en op welke manier hij en zijn vereniging de belangen van dat MKB behartigen. Vooral de 
verschillen in bedrijvigheid en manier van ondernemen binnen de achterban en daar binnen een 
modus voor de belangenbehartiging vinden is een uitdaging voor de bestuurder en zijn bestuur. Het 
MKB bestaat tenslotte uit ondernemer zonder personeel (ZZP’ers) tot ondernemers met 250 
werknemers. De belangen die deze ondernemers hebben verschillen uiteraard van elkaar echter 
slaagt MKB Haarlemmermeer-Schiphol er telkens in om voor haar gehele achterban op een juiste 
manier te lobbyen bij de Haarlemmermeerse politiek.  
 
Banden met de politiek 
De verhouding tussen de politiek, haar ambtenaren en een vereniging als MKB Haarlemmermeer-
Schiphol zijn essentieel. De politiek heeft MKB nodig en MKB heeft de politiek nodig! MKB tracht de 
politiek zover te beïnvloeden dat zij een zo ondernemersvriendelijk mogelijk beleid  opstellen en 
uitvoeren. Uiteindelijk neemt de politiek echter de definitieve beslissingen en zijn zij daar dan ook 
verantwoordelijk voor. Een mooi voorbeeld is de manier waarop de zondagsopening uiteindelijk 
bewerkstelligd is in Haarlemmermeer. MKB pleit altijd voor zoveel mogelijk ruimte om te 
ondernemen en deze werd beperkt doordat ondernemers op zondag niet open mochten. Inmiddels 
is dit vooral door de lobby van MKB Haarlemmermeer-Schiphol wel mogelijk en kunnen 
ondernemers zelf bepalen of zij open gaan of niet. 
 
Ook de lobby omtrent de hoogte van de OZB last in Haarlemmermeer is een dossier waar MKB zich al 
jaren voor inzet. Een mooi resultaat dit jaar is dat het college zich al heeft uitgesproken om het OZB 
percentage de komende 2 jaar in ieder geval niet te verhogen. De gemeenteraad zal dit voorstel bij 
de begrotingsbehandelingen later dit jaar kunnen bekrachtigen en uiteraard pleit MKB hier ook voor. 
 
Wilt u het gehele interview met Paul Kok terugluisteren en de standpunten van MKB 
Haarlemmermeer-Schiphol vernemen? Klik dan hier. 

http://nieuwesite.meerradio.nl/gemist/uitzendinggemist/silverlight/default.php

