
 
 

VERZOEK OM INLICHTINGEN VAN HET COLLEGE  
 

(artikel 41 Reglement van orde voor de gemeenteraad) 
 
 

 
Schriftelijke vragen ingediend door: Anneke Lubbers, namens de PvdA fractie. 
Datum: 9 december 2016 
Onderwerp: Rapportage MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. 
 

 
Aan:  
het college van burgemeester en wethouders 
  
 
Kwestie: 
 
In de Najaarsbrief 2016 lezen wij het volgende: 
 
Tevredenheid ondernemers - Recent heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de 
tevredenheid van ondernemers onder MKB als gezamenlijk Drents onderzoek. Tynaarlo 
scoort daar wat slechter dan gemiddeld Drenthe. Wij begrijpen grotendeels de resultaten 
nadat we die hebben geanalyseerd. De recente lange periode van onrustige politieke 
verhoudingen in Tynaarlo, grootse plannen die niet tot uitvoering kwamen, gewekte 
verwachtingen die niet waargemaakt zijn, hebben kunnen leiden tot deze kwalificatie. 
Inmiddels is er gelukkig veel veranderd. We hebben goede contacten met onze individuele 
ondernemersverenigingen en met de overkoepelende organisatie. We verbinden onze 
Tynaarlose ondernemers aan regionale netwerken De gemeenteraad heeft besluiten 
genomen over de centra in Eelde en in Vries en over het accommodatiebeleid dat ook in het 
fysieke domein op korte termijn een nieuw beeld zal geven in de diverse kernen. Daarnaast 
hebben we de ambtelijke capaciteit op bedrijvencontacten verruimd en kunnen we de 
contacten met ondernemers intensiveren. Hierdoor weten we beter en sneller wat er speelt 
en kunnen wij gerichter op wensen inspelen. Nu we deze weg zijn ingeslagen, hebben we een 
basis gelegd voor hernieuwd vertrouwen en werken we stapsgewijs toe naar een hogere 
waardering van onze dienstverlening aan ondernemers. 
 
Wij hebben kennis genomen van de rapportage van het MKB inzake de vriendelijkste 
gemeente van Nederland 2015/2016. Wij zijn toch wel behoorlijk geschrokken van de 
uitkomsten. 
In de rapportage is de totale ranglijst van de gemeenten in de provincie Drenthe 
weergegeven over de periode 2015/2016 en de periode 2012/2013. 
Hieruit blijkt dat de gemeente Tynaarlo is gezakt van de 8e naar de 12e en laatste plaats.  
Ook op alle subonderdelen zijn wij gezakt (vaak met 0,5 procentpunt of meer). 
De plaats op de totale landelijke ranglijst van de gemeente Tynaarlo is: 383 (van de 390 
gemeenten). 
 



 
 
Naar aanleiding van bovenstaande kwestie vragen wij het College het volgende: 
 

- Wat vindt het College ervan dat Tynaarlo onderaan de lijst met gemeenten staat en 
op alle fronten een verslechterende score laat zien? 

 
- Hoe verhoudt deze uitslag zich tot de passage in de Najaarsbrief 2016 dat de 

gemeente juist zo goed overleg voert met ondernemersorganisaties? 
 

- Welke maatregelen gaat u op korte termijn treffen om Tynaarlo te laten stijgen op de 
ranglijst? 
 

- Hoe staat het met de werkzaamheden van het ondernemersloket? 
 

- Denkt u dat enkel contact met de Ondernemersverenigingen u een goed beeld 
schetst van de bedrijven in uw gemeente? 
 

- Wat vindt u van het idee om als College maandelijks bedrijfsbezoeken te gaan 
afleggen en hiermee een goed beeld te krijgen van de verschillende bedrijven in uw 
gemeente? 
 

 
 
Wij wachten het antwoord op onze vragen met belangstelling af. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo 
 
Anneke Lubbers 
 

 
 


