
 1 

Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 13 maart 2020           
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over MKB toets 
 
Geacht college, 
 
MKB-Nederland onderzoekt elke twee jaar de MKB-vriendelijkheid van gemeenten. Ridderkerk is bij 
het laatste onderzoek over 2018 gerankt op plaats 93. Omliggende gemeenten hebben beter 
gescoord, zoals Barendrecht op plaats 26, Hendrik-Ido-Ambacht op 34 en Alblasserdam op 37. In een 
brief van 15 april 2019 is onze raad door MKB-Nederland over het onderzoek geïnformeerd. Daarin is 
ook gemeld dat het college een aanbod was gedaan om de rapportage te bestellen, maar dat daar na 
enkele weken nog geen gebruik van was gemaakt. Dat werd door MKB Nederland bestempeld als een 
gemiste kans. 
 
Onlangs heeft MKB-Nederland alle gemeenten opgeroepen om in navolging van het kabinet op 
landelijk niveau ook lokaal de MKB-Toets in te voeren. Deze toets moet ervoor zorgen dat 
maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven.  
 
Ondernemers klagen steeds meer over toenemende regeldruk. Dit geldt zowel voor maatregelen van 
de landelijke overheid als van gemeenten. Met name kleinere bedrijven zijn hier veel tijd aan kwijt. 
Omdat regels vaak niet zijn afgestemd op de praktijk van het mkb - terwijl 98 procent van alle 
bedrijven tot die categorie behoort - kunnen ondernemers er slecht mee uit de voeten. 
 
Samen met regionale en lokale ondernemersverenigingen heeft MKB-Nederland in februari 2020 alle 
gemeenten een Handreiking gestuurd waarmee ze de MKB-Toets eenvoudig kunnen invoeren. De 
MKB-Toets wordt vanaf dit jaar een belangrijk onderdeel van de verkiezing MKB-Vriendelijkste 
gemeente van MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie zal per gemeente inventariseren of de 
toets daadwerkelijk is ingevoerd. 
 
MKB-Nederland wil met de verkiezing stimuleren zo mkb-vriendelijk mogelijk te 
worden. Dat betekent: zorgen voor optimaal beleid dat ondernemerschap stimuleert en waardoor 
ondernemers zich geholpen voelen én dat ook worden. Dat draagt immers wezenlijk bij aan een 
florerende lokale economie, werkgelegenheid, aantrekkelijke dorpskernen, winkelgebieden en 
bedrijventerreinen. Gemeenten die goed presteren worden aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers.  
 
De SGP fractie heeft de volgende vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de brief van MKB-Nederland met de vraag de MKB-Toets 
lokaal in te voeren? 

2. Gaat het college de MKB-Toets invoeren, zo ja, op welke termijn en op welke wijze? 
3. Wat gaat het college doen met de uitkomsten van de MKB-Toets? Is het college bereid de 

uitkomsten zo nodig te verankeren in nieuw beleid? 
4. De SGP-fractie vraagt om de raad te informeren over de uitkomsten van de MKB-Toets en het 

vervolg. Is het college hiertoe bereid? 
5. Zegt het college toe om bij een volgende verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente de 

rapportage op te vragen en te delen met de raad? 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Anton Rottier (SGP) 

 


