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Raadsinformatiebrief 
 

 

Onderwerp 
Ondernemersloket  

 

Geachte raadsleden, 

 

Inleiding/aanleiding 
 
Op 31 oktober 2017 heeft u een motie ingediend met als onderwerp agendapunt 5 Programmabegroting 

2018. U vraagt het college om in de 1
e
 helft van 2018 voortvarend aan de slag gaan met het instellen van 

een (digitaal) ondernemersloket zodat ondernemers worden geholpen met hun vragen waarbij de gemeente 

zich maximaal faciliterend opstelt. Dit in het kader om te komen tot een eigentijdse en efficiënte 

dienstverlening voor onze (toekomstige) ondernemers.   

 

De wijze waarop Nederland onderneemt is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Als gemeente hebben 

we hier aandacht voor. We willen, samen met stakeholders en andere partijen onze dienstverlening hierop 

aanpassen om een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Hoe we dat gaan doen? Dat vragen 

we de ondernemers zelf! Zij zijn onze experts. 

 

Enquête  

Samen met de Stichting Visit Oirschot sturen we in februari een enquête naar alle ondernemers (+/- 2000) in 

de gemeente Oirschot. Met deze enquête onderzoeken we welke behoeften en/of wensen er zijn op het 

gebied van dienstverlening. De resultaten stellen ons in staat om  in te spelen op wat echt nodig is om te 

investeren in ondernemend Oirschot. De resultaten van de enquête verwachten wij eind maart.  

 

Eerste ideeën  

Deze resultaten voegen we samen met onze vernieuwende ideeën om het ondernemersklimaat te 

optimaliseren. Dit doen we samen met partijen als Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) maar ook met de ondernemers zelf en de Stichting Visit 

Oirschot. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een integrale dienstverlening, het bieden van maatwerk en 

vraaggericht acteren. Het kan zomaar zijn dat we dit op locatie bij onze ondernemers doen!  

 

Vervolg 

Met alle input gaan we aan de slag om te investeren in ondernemend Oirschot. Samen met Stichting Visit 

Oirschot maken we in april/mei een toekomstplan om onze ondernemers optimaal van dienst te zijn. Dit is de 

eerste stap om de economische vitaliteit in Oirschot te verbeteren. Niet voor niets luidt onze kernboodschap: 

Oirschot, Monumentaal, Ondernemend en Groen: daar voelt de MENS zich thuis! 



 

 

*18.I000149* 

18.I000149 

 

18.I000149\blz. 2 

 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte. In juni informeren we u over het toekomstplan de resultaten van de 

enquête zijn hierin meegenomen. Ook brengen we u op de hoogte van de implementatie.  

 

Oirschot, 12 februari 2018 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Joost Michels, Judith Keijzers-Verschelling, 

Secretaris Burgemeester 

 


