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Verzenddatum 
5 september 2018 

 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 24 juli 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2018 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
Uw raad te informeren over de resultaten van het onderzoek "MKB-vriendelijkste gemeente 2018". 
 
Toelichting 
Elke twee jaar vragen Lexnova en MKB-Nederland aan ondernemers welke gemeente het 
ondernemersvriendelijkst is. Het doel van het onderzoek is gemeenten inzicht te geven in de mening van 
"hun" ondernemers en de gemeenten te stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. Het 
onderzoek laat zien dat de gemeente Tubbergen wat betreft tevredenheid van ondernemers beter scoort dan 
bij het vorige onderzoek in 2016: Tubbergen is gestegen van een 6,2 naar een 6,8. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te brengen van de resultaten van het onderzoek "MKB-
vriendelijkste gemeente 2018". 
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
Drs. Ing. G.B.J.Mensink 
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Voorwoord 
 
 
 

Den Haag/Groningen, juli 2018 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Voor u ligt het resultaat van het in 2018 gehouden onderzoek naar de MKB-vriendelijkste 
gemeente van Nederland, met een verbijzondering naar uw gemeente. 
 
Op basis van dit onderzoek wordt een ranglijst gevormd en wordt later de MKB-
vriendelijkste gemeente van Nederland bekend gemaakt. 
 
De MKB-vriendelijkste gemeenteprijs is een initiatief van MKB-Nederland en dient als 
stimulans voor gemeenten om zich in te blijven spannen voor het midden- en kleinbedrijf 
en een optimaal ondernemingsklimaat te creëren. Het onderzoek is uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Lexnova. 
  
Wij bedanken op deze plek alle ondernemers en uw gemeente voor het verlenen van 
medewerking aan dit onderzoek. 
 
Leendert-Jan Visser       Gert Blekkenhorst,  
directeur MKB Nederland    directeur Lexnova Advies en Onderzoek 
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1. Algemeen 
 

1.1 Inleiding  
Elke twee jaar voeren Lexnova en MKB-Nederland het onderzoek naar de MKB-
vriendelijkste gemeente van Nederland uit. Met een online enquête onder ondernemers 
worden per gemeente de scores op vier pijlers bepaald. Aan de hand hiervan wordt de 
ranglijst opgesteld van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.  
 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om gemeenten inzicht te geven in de mening van ‘hun’ 
ondernemers en de gemeenten te stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te 
verbeteren.  
 
Op basis van dit onderzoek wordt daarnaast de ranglijst opgesteld van de MKB-
vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze ranglijst geeft aan wat de relatieve positie 
van iedere gemeente in Nederland is als het gaat om de kwaliteit van het 
ondernemersklimaat. De ranglijst zegt niet zozeer iets over de absolute prestaties van de 
afzonderlijke gemeenten, als wel over de prestaties in vergelijking met andere 
gemeenten. 
 
De plaats op de ranglijst is gebaseerd op vier pijlers: 

1. De tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente 
2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente 
3. De gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid met betrekking  

tot het midden- en kleinbedrijf 
4. De beleving van gemeentelijke lasten (prijs-kwaliteitsverhouding) 

 
De gemeente Rijssen-Holten is in 2015/2016 uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste 
gemeente van Nederland.  

 
1.3 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek is uitgevoerd met een kwantitatieve digitale enquête. De vragenlijst omvat 
in totaal 9 vragen over het ondernemersklimaat in de gemeente Tubbergen. 
Ondernemers hebben namens de gemeente en MKB-Nederland per post een uitnodiging 
ontvangen om een online enquête in te vullen. Daarnaast is een oproep geplaatst in een 
plaatselijke nieuwsbrief en is aandacht gevraagd voor de enquête via de 
ondernemersverenigingen en via social media. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 15 
mei t/m 25 juni 2018. 
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1.4 Populatie, steekproef en respons 
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle ondernemers in de gemeente Tubbergen. Het 
ondernemersbestand van de gemeente (verkregen uit het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel), met adressen van 1.182 ondernemers, is gebruikt om de ondernemers 
aan te schrijven met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. 
 
109 ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld via de link van de gemeente en 10 
ondernemers hebben de basisvragenlijst ingevuld via de algemene link van MKB-
Nederland. In totaal hebben hiermee 119 ondernemers aan het onderzoek meegewerkt. 
Het responspercentage ligt hiermee op 10%.  
 
De weergegeven percentages in de rapportage hebben telkens betrekking op n, het 
aantal respondenten dat de betreffende vraag heeft beantwoord. De steekproefomvang 
valt in de rapportage op een aantal onderdelen lager uit. Dat kan twee oorzaken hebben. 

1. Ondernemers hebben niet alle vragen voorgelegd gekregen, omdat sommige 
vragen niet van toepassing waren op hun specifieke situatie.  

2. Ondernemers hebben de vragen wel gezien, maar hebben de vraag overgeslagen 
of beantwoord met ‘weet ik niet/ niet van toepassing’. Deze antwoorden zijn 
derhalve niet altijd opgenomen in de resultaten.  

 
Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de 
onnauwkeurigheid. Hoe groter de steekproef (netto respons), hoe nauwkeuriger de 
resultaten. 
 
1.5 Samenstelling van de steekproef 
In de tabel hieronder wordt de samenstelling van de steekproef weergegeven naar 
branche. 
 
Tabel 1 - Verdeling steekproef naar branche (ongewogen) 

 Aantal Percentage 
Bouw 15 15% 
Detailhandel 13 13% 
Land- en tuinbouw 13 13% 
Zakelijke dienstverlening 13 13% 
Horeca, recreatie en toerisme 9 9% 
Industrie 4 4% 
Financiële dienstverlening 3 3% 
ICT 3 3% 
Transport & logistiek 2 2% 
Groot- en tussenhandel 2 2% 
Onderwijs 2 2% 
Overige  21 21% 
Totaal 100 100% 
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1.5.1 Herweging  
Om een representatief beeld te kunnen geven van de ondernemers in de gemeente 
Tubbergen is ervoor gekozen om de resultaten van de peiling te wegen op basis van het 
aantal werknemers binnen een onderneming (bron: KvK). Met een herweging wordt er 
gecorrigeerd voor de onder- of oververtegenwoordiging van groepen respondenten. Elke 
groep respondenten krijgt een wegingsfactor. Oververtegenwoordigde groepen in de 
steekproef krijgen op die manier een lager gewicht toegekend bij de berekening van de 
resultaten. Groepen respondenten die ondervertegenwoordigd zijn krijgen juist een hoger 
gewicht toegekend. Na de herweging is het onderzoek op basis van aantal werknemers 
binnen een bedrijf representatief voor de totale populatie. 
 
Tabel 2 - Verdeling steekproef naar aantal werknemers 

 
Ongewogen steekproef 

(n=101) 
Gewogen steekproef 

(n=101) 

1 of minder werknemer(s) 37% 46% 

2 t/m 9 werknemers 36% 45% 

10 t/m 49 werknemers 23% 8% 

50 t/m 99 werknemers 3% 1% 

100 t/m 199 werknemers - - 

200 of meer werknemers 2% <1% 

Totaal 100% 100% 
 
1.6 Rapportage 
Deze rapportage geeft de resultaten van het onderzoek weer aan de hand van de 
vragenlijst. De resultaten van het onderzoek zijn weergeven in hoofdstuk 2. Dit onderzoek 
is uitgevoerd op basis van de vier eerder genoemde pijlers. Hoofdstuk 3 bevat de 
aanbevelingen, op basis van de resultaten van het onderzoek. 
 
In het bijlagenrapport is de vragenlijst en zijn de antwoorden op de open vragen 
opgenomen.  
 
Door afronding kan het voorkomen dat percentages in de rapportage optellen tot meer of 
minder dan 100%. 
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2. Resultaten  
 
2.1 Inleiding 
Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland richt zich als gezegd 
op vier pijlers: de tevredenheid van ondernemers over de eigen gemeente, het imago van 
de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte 
de beoordeling van ondernemers van de prijs-kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke 
lasten. Voor de totaalranglijst worden de scores op de vier pijlers bij elkaar opgeteld 1. De 
ranglijsten zelf worden door MKB-Nederland bekend gemaakt op een later moment en 
zijn daardoor nog niet beschikbaar in deze rapportage.  
 
Hieronder wordt verder uitgelegd hoe de vier pijlers berekend zijn en hoe de gemeente 
Tubbergen scoort op de verschillende onderdelen. 
 
2.2 Pijler 1: Tevredenheid van de ondernemers 
Aan alle ondernemers is gevraagd een rapportcijfer (tussen 1 en 10) te geven aan het 
ondernemersklimaat van de eigen gemeente. Dat klimaat bestaat uit begrip voor 
ondernemers, bereikbaarheid, omgaan met regelgeving, lokale belastingen, openbare 
voorzieningen, veiligheid en klantvriendelijkheid. Dit zijn door de gemeente 
beïnvloedbare factoren. Gemeenten worden gerangschikt op basis van het gemiddelde 
cijfer van de ondervraagde ondernemers. Gemeente Tubbergen scoort in 2018 
gemiddeld een 6,8. In 2015/2016 scoorde de gemeente Tubbergen gemiddeld een 6,2 
en was de gemiddelde score van alle gemeenten in Nederland een 6,3. 
 
Ook is naar de waardering voor een aantal afzonderlijke aspecten van de dienstverlening 
gevraagd. In de tabel op de volgende pagina worden deze voor de gemeente Tubbergen 
weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat de gemeente Tubbergen het hoogst scoort op 
de digitale bereikbaarheid (7,3), de telefonische bereikbaarheid (7,1) en de 
betrouwbaarheid (7,0). De kansen op aanbesteden voor het regionale mkb (6,1) 
waarderen de ondernemers het laagst.  
  

                                                           
1 Om de vier pijlers bij elkaar op te tellen wordt per pijler een standaardscore berekend. Met deze 
standaardscore is het mogelijk om scores op verschillende verdelingen te kunnen vergelijken (hier 
rapportcijfers en punten). 
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Tabel 3 - Aspecten van dienstverlening (ondernemers in de gemeente), rapportcijfers 

 
Gemeente Tubbergen 

 (n=51-91) 
Digitale bereikbaarheid  7,3 
Telefonische bereikbaarheid 7,1 
Betrouwbaarheid  7,0 
Snelheid van betalen  6,8 
Deskundigheid 6,7 
Klantgerichtheid 6,6 
Begrip voor ondernemers 6,5 
Afstemming en overleg met ondernemers  6,4 
Het nemen van initiatieven 6,4 
Snelheid van dienstverlening 6,3 
Vergunningverlening 6,2 
Kans op aanbesteden voor het regionale mkb 6,1 

 
2.3 Pijler 2: Het imago van de gemeente 
Aan alle ondernemers is gevraagd welke gemeente, behalve de eigen gemeente, men het 
meest mkb-vriendelijk vindt. De gemeenten worden op basis van het percentage van het 
aantal keren dat een gemeente genoemd wordt gerangschikt. De gemeente die het 
meest genoemd wordt staat op de eerste plaats en de minst genoemde op de laatste 
plaats. Omdat dit onderdeel alleen een ranglijst behelst, zijn scores op dit onderdeel in 
deze rapportage niet beschikbaar.  
 
2.4 Pijler 3: Communicatie en beleid 
Aan alle ondernemers is gevraagd of hun gemeente: 

• een accountmanager heeft als aanspreekpunt voor ondernemers 
• specifiek beleid heeft voor het mkb 
• structureel overleg voert met ondernemersorganisaties 
• zich inzet om de regeldruk te verminderen 
• actief arbeidsmarktbeleid voert 
• zich inzet voor veiligheid (fysieke veiligheid, tegengaan van cybercrime, etc.) 
• beleid heeft voor startende bedrijven en doorgroeiers 
• ondersteuning biedt bij het overgaan op duurzame vormen van energie 

 
Op deze stellingen konden de ondernemers ‘ja’, ‘nee’, of ‘weet niet’ antwoorden. De 
antwoordcategorie ‘ja’ kreeg vier punten, ‘nee’ kreeg geen punten en ‘weet 
niet/misschien’ kreeg één punt.  
 
Ondernemers antwoorden op basis van hun kennis van de aanwezigheid van bepaalde 
voorzieningen. Die kennis kan gebaseerd zijn op zowel eigen ervaring met de voorziening 
in kwestie, als op het feit dat ze weten dat de gemeente die voorziening aanbiedt (bijv. 
door communicatie van de zijde van de gemeente). Het antwoord ‘weet niet’ hoeft dus 
niet te betekenen dat de voorziening in kwestie niet aanwezig is. Om die reden krijgt de 
gemeente in de score voor dit antwoord het voordeel van de twijfel (het antwoord levert 1 
punt op). Al met al wordt de score op dit onderdeel dus medebepaald door het beeld dat 
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ondernemers hebben van de aanwezigheid van gemeentelijke voorzieningen en niet 
alleen door het werkelijk aanwezig zijn daarvan. 
 
Weging 
Aan ondernemers is gevraagd welke van de bovenstaande acht aspecten men het meest 
belangrijk vond. Op basis hiervan zijn de aspecten gewogen. De bovenstaande stellingen 
zijn in volgorde van weging weergegeven: de zwaarste bovenaan, de lichtste onderaan. 
Dit betekent dat als belangrijkste aspect het aanspreekpunt voor ondernemers wordt 
gezien en als minst belangrijke aspect de ondersteuning bij het overgaan op duurzame 
vormen van energie. In de huidige analyse is deze weging op precies dezelfde manier 
uitgevoerd. 
 
De maximumscore op dit onderdeel is theoretisch 4,0 punten. Gemeente Tubbergen 
scoort 1,9 punten. 
 
In de tabel hieronder worden de losse resultaten van de gemeente Tubbergen op deze 
stellingen weergegeven.  
 
Tabel 4 - Stellingen (n=107-111) 

Mijn gemeente… Ja Nee 
Weet ik 

niet/ 
misschien 

heeft een accountmanager als aanspreekpunt voor ondernemers 41% 4% 56% 

heeft specifiek beleid voor het mkb 31% 8% 61% 

voert structureel overleg met ondernemersorganisaties 39% 11% 50% 

zet zich in om de regeldruk te verminderen 29% 20% 51% 

voert actief arbeidsmarktbeleid 25% 11% 64% 

zet zich in voor veiligheid  41% 9% 50% 

heeft beleid voor startende bedrijven en doorgroeiers 28% 14% 58% 

biedt ondersteuning bij het overgaan op duurzame vormen van 
energie 

42% 8% 50% 

 

2.5 Pijler 4: Beoordeling prijs-kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten 
Alle ondernemers is gevraagd om een rapportcijfer (tussen 1 en 10) te geven voor de 
prijs-kwaliteitsverhouding van gemeentelijke producten en belastingen, oftewel op het 
aspect ‘waar voor uw geld’. Het gaat hierbij om lasten als onroerendezaakbelasting, 
rioolheffing en leges voor vergunningen, tegenover investeringen in zaken als 
bedrijventerreinen, winkelgebieden, binnensteden en dorpskernen, citymarketing, 
evenementen en dergelijke. Op basis van het gemiddelde cijfer worden de gemeenten op 
dit onderdeel gerangschikt. 
 
Gemeente Tubbergen scoort in 2018 een gemiddeld rapportcijfer van 6,2. In 2015/2016 
scoorde de gemeente Tubbergen gemiddeld een 5,7 en was de gemiddelde score van 
alle gemeenten in Nederland een 6,0. 
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2.6 Matrix ondernemersklimaat 
De prioriteitenmatrix op de volgende pagina geeft alle uitkomsten van de aspecten van 
dienstverlening van de gemeente (inclusief de beoordeling van de prijs-
kwaliteitsverhouding) weer. Het gaat om de volgende aspecten: 

1. Snelheid van dienstverlening 
2. Afstemming en overleg met ondernemers 
3. Klantgerichtheid 
4. Telefonische bereikbaarheid 
5. Digitale bereikbaarheid 
6. Deskundigheid 
7. Betrouwbaarheid 
8. Begrip voor ondernemers 
9. Het nemen van initiatieven 
10. Vergunningverlening 
11. Snelheid van betalen 
12. Kansen op aanbesteden voor het regionale mkb 
13. Krijgen van waar voor uw geld 

 
Beoordeling op deze aspecten wordt afgezet tegen de samenhang die ieder aspect 
vertoont met de totale waardering van het ondernemersklimaat van de gemeente.  
 
De horizontale as 
Op de horizontale as wordt de mate van belang van elk aspect weergegeven. Een aspect 
heeft een hoge mate van belang als het een grote samenhang vertoont met de 
waardering van het ondernemersklimaat. De samenhang van een aspect met het 
totaalcijfer meten we aan de hand van een correlatieanalyse. Hiermee vergelijken we voor 
de ondervraagde ondernemers in de gemeente in hoeverre hun cijfer voor een bepaald 
aspect overeenkomt met hun waardering van het ondernemersklimaat in de gemeente. 
Hoe verder een aspect rechts wordt weergegeven in de prioriteitenmatrix, hoe meer 
samenhang dit aspect vertoont met de beoordeling van het ondernemersklimaat. 
 
De verticale as 
De score op het gebied van tevredenheid is te vinden op de verticale as. Dit is het 
gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers gegeven hebben aan de bovengenoemde 
aspecten van dienstverlening. De aspecten die bovengemiddeld scoren zijn aan de 
bovenkant van de matrix te vinden en aspecten die benedengemiddeld scoren aan de 
onderkant van de matrix.   
 
De aspecten die rechtsonder in de matrix verschijnen (die laag worden gewaardeerd en 
veel samenhang vertonen) komen als eerste in aanmerking om verbeterd te worden 
wanneer de gemeente de algehele waardering voor het ondernemersklimaat wil 
verbeteren. 
 



Rapportage MKB-vriendelijkste gemeente 2018         Tubbergen     10  

 

Matrix 1 – Prioriteitenmatrix ondernemersklimaat 

 
 
Hieronder zijn alle onderwerpen genummerd weergegeven, zoals deze terug te vinden 
zijn in de prioriteitenmatrix. 

 
1. Snelheid van dienstverlening  
2. Afstemming en overleg met 

ondernemers 
3. Klantgerichtheid 
4. Telefonische bereikbaarheid 
5. Digitale bereikbaarheid 
6. Deskundigheid 
7. Betrouwbaarheid 

8. Begrip voor ondernemers 
9. Het nemen van initiatieven 
10. Vergunningverlening 
11. Snelheid van betalen 
12. Kansen op aanbesteden voor het 

regionale mkb 
13. Krijgen van waar voor uw geld 
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Conclusies 
Zes aspecten vallen in het kwadrant verbeterpunten. Het gaat om de snelheid van 
dienstverlening, afstemming en overleg met ondernemers, begrip voor de 
ondernemers, het nemen van initiatieven, vergunningverlening en het krijgen van waar 
voor het geld. Deze aspecten worden relatief laag beoordeeld en vertonen relatief veel 
samenhang met de waardering voor het ondernemersklimaat. Wanneer de gemeente 
deze aspecten zou verbeteren komt dit de waardering voor het ondernemersklimaat ten 
goede. Het kwadrant communiceren bevat drie aspecten. Het gaat om klantgerichtheid, 
deskundigheid en betrouwbaarheid. Dit zijn de aspecten waarop de gemeente nu al 
relatief goed scoort en ook veel samenhang vertonen met de waardering voor het 
ondernemersklimaat. Het kwadrant handhaven bevat drie aspecten. Het gaat om de 
telefonische bereikbaarheid, de digitale bereikbaarheid en de snelheid van betalen. 
Deze drie aspecten vertonen relatief weinig samenhang met de waardering voor het 
ondernemersklimaat, maar worden wel relatief goed beoordeeld door de ondervraagde 
ondernemers.  
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3. Aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk volgen een aantal aanbevelingen op basis van de resultaten die zijn 
gevonden bij de peiling die de gemeente Tubbergen heeft laten uitvoeren in het kader 
van het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente 2018. Positieve punten van de 
gemeente Tubbergen worden voornamelijk gevonden in de betrokkenheid van de 
gemeente. Ondernemers geven aan dat de gemeente haar ondernemers kent en dat de 
gemeente klantgericht, deskundig en betrouwbaar is. Ook geven ondernemers aan dat 
er korte lijnen zijn binnen de gemeente en medewerkers makkelijk te bereiken zijn. 
 
Het is uiteraard van belang om als gemeente te blijven investeren in maatregelen die 
een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente 
aan haar ondernemers. Onderstaande aanbevelingen kunnen hieraan bijdragen. 
 

• Blijf contact zoeken met ondernemers, hoe groot of hoe klein een bedrijf ook is. 
Ondernemers geven aan dat de gemeente Tubbergen betrokken en 
klantgericht is. Toch geeft een deel van de ondernemers ook aan dat er weinig 
aandacht is voor de buitengebieden en voor zzp’ers. Zoek ook het contact met 
deze ondernemers en ga met elkaar in gesprek om zo een samenwerking (nog 
beter) tot stand te kunnen brengen.  

• Afstemming en overleg tussen de gemeente en ondernemers wordt door de 
ondernemers uit de gemeente Tubbergen gezien als een verbeterpunt. Hier kan 
aan worden gewerkt door bijvoorbeeld ondernemers te betrekken bij het 
bepalen van het beleid en ze inspraakmogelijkheden te geven. Maak daarnaast 
met ondernemers afspraken over wederzijdse samenwerking, 
afhandelingstermijnen, minder regels en vooroverleg. Leg deze afspraken vast 
en laat aan de ondernemers zien dat de gemeente zich hieraan houdt. Op deze 
manier wordt de gemeente eerder gezien als een gemeente die in overleg gaat 
met haar ondernemers en betrouwbaar is.  

• Probeer op basis van de uitkomsten van deze peiling (nog) meer in contact te 
komen met de lokale ondernemers en te spreken over de actuele wensen en 
behoeften. De gemeente kan het initiatief nemen voor een speciale bijeenkomst 
met ondernemers. Het doel van deze bijeenkomst is om kwalitatieve verdieping 
aan te brengen in de aandachtspunten die voortvloeien uit het onderzoek en tot 
concrete actiepunten te komen waarmee de gemeente en ondernemers 
zichtbaar aan de slag kunnen. Dit kan leiden tot de opstelling van een 
‘gemeentelijke ondernemersagenda’. Een dergelijke ondernemersagenda geeft 
vorm aan de wensen van de ondernemers en de gemeente en bevordert de 
toekomstige samenwerking. Daarnaast krijgen ondernemers op deze manier het 
gevoel dat er naar ze wordt geluisterd en ze inspraak hebben binnen de 
gemeente. 
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1. Vragenlijst 
 

1.1 Vragenlijst peiling MKB-vriendelijkste gemeente 
 

Vraag 1 
Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u het ondernemersklimaat van de gemeente 
waarin u gevestigd bent?  
Het ondernemersklimaat bestaat uit wat de gemeente kan doen om vestiging voor 
ondernemers aantrekkelijk te maken, zoals begrip voor ondernemers, bereikbaarheid, 
omgaan met regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen, veiligheid en 
klantvriendelijkheid.   
 
Vraag 2 
De volgende stellingen hebben betrekking op de dienstverlening van uw gemeente. We 
vragen u per stelling uw reactie aan te geven.  

 
 ja nee weet niet/ 

misschien 

Mijn gemeente heeft een accountmanager als 
aanspreekpunt voor ondernemers 

O O O 

Mijn gemeente voert structureel overleg met 
ondernemersorganisaties  

O O O 

Mijn gemeente voert actief arbeidsmarktbeleid O O O 

Mijn gemeente zet zich in voor veiligheid (fysieke veiligheid, 
tegengaan van cybercrime, etc.) 

O O O 

Mijn gemeente heeft specifiek beleid voor het mkb  O O O 

Mijn gemeente zet zich in om de regeldruk te verminderen O O O 

Mijn gemeente heeft beleid voor startende bedrijven en 
doorgroeiers 

O O O 

Mijn gemeente biedt ondersteuning bij het overgaan op 
duurzame vormen van energie 

O O O 
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Vraag 3 
Hieronder worden een aantal aspecten van dienstverlening weergegeven. We vragen u 
met een rapportcijfer (tussen 1 en 10) per aspect aan te geven hoe tevreden u bent over 
uw gemeente.  

 
 Rapportcijfer 

Snelheid van dienstverlening  

Afstemming en overleg met ondernemers  

Klantgerichtheid  

Telefonische bereikbaarheid   

Digitale bereikbaarheid  

Deskundigheid   

Betrouwbaarheid  

Begrip voor ondernemers  

Het nemen van initiatieven   

Vergunningverlening  

Snelheid van betalen  

Kansen op aanbesteden voor het regionale mkb  

 
Vraag 4 
Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u uw gemeente als het gaat om het krijgen van 
“waar voor uw geld”?  
Als ondernemer betaalt u jaarlijks allerlei lasten aan de gemeente zoals 
onroerendezaakbelasting, rioolheffing en leges voor vergunningen. Voor dat geld 
investeert uw gemeente in zaken als bedrijventerreinen, winkelgebieden, binnensteden 
en dorpskernen, citymarketing, evenementen, etc. 
 
Vraag 5 
Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een 
sterk punt en wat is een zwak punt van uw gemeente?  
Sterk punt:  <open> 
Zwak punt:  <open>  
 
De volgende twee vragen gaan niet over uw eigen gemeente, maar over het beeld dat u 
heeft van de dienstverlening aan ondernemers door andere gemeenten.  
 
Vraag 6 
Welke gemeente, buiten uw eigen gemeente, vindt u het meest mkb-vriendelijk?  
Categoriseren: Lijst met alle Nederlandse gemeenten 
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Vraag 7 
Waarom vindt u deze gemeente het meest mkb-vriendelijk?  

<open> 

Tot slot stellen we nog een aantal algemene vragen. 
 

Vraag 8 
In welke branche is uw onderneming actief? 

• Bouw 
• Detailhandel 
• Financiële Dienstverlening 
• Gezondheidszorg 
• Groot- en tussenhandel 
• Horeca, Recreatie en Toerisme 
• ICT 
• Industrie 
• Land- en Tuinbouw 
• Onderwijs 
• Overheid 
• Transport & Logistiek 
• Zakelijke Dienstverlening 
• Overige 

 
Vraag 9 
Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf op dit moment, inclusief uzelf? 
Het betreft hier zowel de fulltime als parttime medewerkers.  

• 1 of minder 
• 2 t/m 4 
• 5 t/m 9 
• 10 t/m 19  
• 20 t/m 49 
• 50 t/m 99  
• 100 t/m 199  
• 200 t/m 499 
• 500 of meer  
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2. Open antwoorden 
 
2.1 Sterke punten 

 
Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een 
sterk punt van uw gemeente? 
 
• Aandacht voor ondernemen/ondernemers. 
• Aanspreekpunt voor ondernemers die niet uit een ambtelijke organisatie komt 
• Aanvraag en verleende vergunning op dezelfde datum. Hoe kan dat. Bezwaar maken 

wordt dan moeilijk. 
• Bereikbaar 
• Bereikbaarheid 
• Bereikbaarheid 
• Bereikbaarheid wethouders 
• Bestuursvernieuwing 
• Betrokkenheid 
• Betrokkenheid/ overleg MKB 
• Betrouwbaar en vakkundig 
• Dat de gemeente voor ondernemers laagdrempelig is, bij eventuele vragen. 
• Dat de grotere plaatsen voor gaan zoals Tubbergen en Geesteren 
• Dat het gemeentelijk bestuur gaat samenwerken CDA, VVD/ Gem.belang. Niet echt 

partijbelang maar het belang van alle bewoners. 
• Dat ik er niet veel mee te maken heb 
• De gemeente is wel redelijk goed in het zoet houden van grote bedrijven. 
• De gemeente kent haar ondernemers en de lokale mentaliteit goed, weet wat er 

speelt, handelt daarnaar en probeert de ondernemers zo goed mogelijk voort te 
helpen. 

• De gemeente Tubbergen heeft geen sterk punt als het om het buitengebied gaat. 
De kern van Tubbergen krijgt al het geld. 

• Denken mee en dragen suggesties in positieve zin aan. 
• Doortastend en bereikbaar 
• Een leuke burgemeester. Nieuwe gekozen raadsleden. Druk bezig met een akkoord 

waar alle partijen zich in kunnen vinden. De kleinschaligheid van een dorp, het samen 
doen met elkaar. 

• Gastvrijheid, laagdrempelig 
• Geen (3x) 
• Geen idee 
• Geen idee, dan moet ik diep graven 
• Geen mening 
• Goede onderlinge contacten ondernemers binnen de gemeente 
• Hart voor de omliggende dorpen 
• Heb geen contact met de gemeente voor mijn bedrijf. 
• Heel correct 
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• Het doen van vriendendiensten 
• Ik ben als ondernemer nog nooit met de gemeente in contact geweest, kan hier dus 

niet over oordelen. 
• Ik vind dat ze goed bereikbaar zijn 
• Invulling van oude stallen etc. Naar ander soort gebruik hiervan om verpaupering 

tegen te gaan 
• Korte lijnen en goede bereikbaarheid van de bedrijfsconsulent 
• Korte lijnen en juiste afhandeling 
• Korte lijnen, dichtbij, benaderbaar, luisterend oor, begrip 
• Laagdrempelig college van B en W 
• Nuchtere kijk op de zaak 
• N.v.t. (5x) 
• Ongevraagd toch meedenken! We hebben het zeer gewaardeerd dat we vanuit de 

gemeente zelf benaderd werden i.v.m. met de parkeerplaats van de nieuwe sporthal 
die direct achter ons bedrijf ligt om samen tot een goede inrichting te komen voor 
beide. 

• Overleg, luisterend oor 
• Proberen een goede gemeente te zijn om te mensen te helpen 
• Proberen om gat te dichten met ondernemer 
• Ruimte voor ontwikkelingen 
• Samenhorigheid 
• Sociaal en betrokken 
• Staan open voor feedback 
• Toegankelijkheid 
• Toerisme 
• Twentsche gemoedelijkheid 
• Veiligheid 
• Vooral kerndorp Tubbergen groot maken 
• We hebben een vergunning aangevraagd ze hebben ons daarbij goed geholpen 
• Weet ik niet (2x) 
• Zou het niet weten (2x) 
• Zou het niet weten. Wij doen alles zelf 
• Zoveel mogelijk alles bij het oude laten 
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2.2 Zwakke punten 
 

Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een 
zwak punt van uw gemeente? 
 
• Aanbestedingsklimaat, geen gunfactor maar puur prijs waardoor er de bekende 

appels met peren worden vergeleken. 
• Absolute onvermogen om te zich te verplaatsen in ondernemers 
• Afvalbeleid voor bedrijven. Ik wil graag plastic scheiden maar kan zakelijk geen pmd 

container krijgen. 
• Alles wordt naar Tubbergen en Vasse getrokken 
• Ambtenaren stellen niet altijd het lokale belang voorop 
• Begrijpen de ondernemer totaal niet 
• Begrip ondernemers 
• Beperkte hoeveelheid personeel 
• Bereikbaarheid 
• Bereikbaarheid van winkels, er wordt veel geld uitgegeven aan het plein maar voor 

mensen die moeilijk ter been zijn is er geen invalide parkeerplaats in de Grotestraat. 
• Dat op het gebied van recreatie/promotie er veel rondom Vasse en Tubbergen wordt 

geregeld en minder in de rand van de gemeente 
• Dat ze vooral oog hebben voor het dorp Tubbergen 
• De accountmanager(s), sommigen zijn erg "druk", daardoor niet proactief in 

projecten (verstrekken vergunningen) en tevens onbetrouwbaar doordat diegene 
toezeggingen niet nakomt. 

• De bereikbaarheid van de gemeente richting snelwegen en aansluiting op Duitse 
snelwegen. Er zijn geen directe verbindingen naar op- en afritten. Zenderen is een 
groot drama in dit verhaal. 

• De gemeente moet meer rekening houden met de kleine 1 mans bedrijven. En de 
regelgeving moet recht worden getrokken 

• De kern van Tubbergen krijgt al het geld. Het buitengebied blijft echt achter. 
• De kopgroep ambtenaren snappen de bedoeling, alles wat achterin de bus zit mag 

naar voren in de bus 
• De termijn van een aanvraag. Bij een ondernemer moet alles snel gaan. 
• Dynamische aanpak met resultaten 
• Eenzijdig voornamelijk agrarisch en bevordering nog meer toerisme 
• Eigenlijk niet mee gemaakt 
• Gaat zelf ook op de stoel van de ondernemer zitten is dus niet geloofwaardig moet 

alleen controleren en faciliteren (Lees verhuur gemeentehuis) 
• Gebruik maken van eigen ondernemers binnen de gemeente 
• Geen deskundigheid aanwezig m.b.t. MKB vragen. 
• Geen idee (2x) 
• Geen mening (2x) 
• Gemeente werkt niet mee aan nieuwe ideeën die de grotere ondernemers niet zien 

zitten. De gemeente werkt ze zelfs tegen. 
• Ik vind [ik praat over 1,5 jaar terug] het jammer dat je vaak met verschillende personen 

te maken hebt als je duidelijke informatie wil [in ons geval over het verkrijgen van een 
vergunning t.b.v. een minicamping] 

• In die zoektocht wordt niet gecommuniceerd met de ondernemer 
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• In zijn algemeenheid geldt, we horen niets van de gemeente behalve de facturen 
voor de OZB en nu deze enquête. 

• Industrieterrein weerhouden ze zich van medewerking willen ze wel maar 
ondernemers moeten het zelf maar regelen 

• Initiatief moet van de ondernemer komen 
• Initiatieven nemen 
• Kan ik niet over oordelen, wij hebben er weinig mee van doen gehad 
• Kansen voor lokale mkb’ers 
• Kwaliteit en betrokkenheid ambtenaren 
• Meedenken 
• Meedenken in de regelgeving en het parkeerbeleid! 
• Meer contact met omgeving waar vergunning wordt aangevraagd. 
• N.v.t. (7x) 
• Over de bouw van de sporthal zijn de buren niet of nauwelijks geïnformeerd of 

gehoord. Helemaal in het begin, toen de plannen nog compleet anders waren is er 
een bijeenkomst geweest. De buren hebben met name zorgen over de 
verkeersituatie op kruising Br. van Ommenstraat/ Uelserweg/ Sportlaan. Maar dit is 
inmiddels bij jullie bekend, we hebben het aangehaald tijdens het gesprek over de 
parkeerplaats. 

• Relatie kleine gemeente, mogelijkheid voor initiatieven/ aanhaken op nieuwe 
ontwikkelingen niet altijd even snel 

• Samenwerking met Dinkelland 
• Slagvaardigheid 
• Soms kan iets heel lang duren 
• Te veel investeren op een plek 
• Toeristenbelasting innen. 
• Tot nu toe geen doen mee gehad. Wel heeft mijn oma jaren geleden lang moeten 

wachten op toestemming aangepast toilet. Beugels dat kreeg je toen nog vergoed.  
Nou kan je het zelf regelen, wordt het niet meer vergoed. 

• Vasthouden aan wet en regelgeving 
• Weet ik niet (3x) 
• Weten niet altijd wat er in een bedrijf gebeurt, hoe er gewerkt wordt en hoe veel 
• Ze doen niets. 
• Zeer slecht: dat niet over ontvangst is van mobiele telefonie. Dit is bekend bij de 

KPN. Maar de gemeente moet eerst met klachten komen. Bij ons in de buurt heeft 
ook ambulance medewerkers en politie geen bereik. Zeer slecht. Er moet eerst wat 
ernstigs gebeuren voordat hiernaar gekeken wordt. 

• Zorgdragen dat alle ondernemers iets hebben aan de gemeente 
• Zou het niet weten 
• Zou het niet weten. Wij doen alles zelf 
• Zoveel mogelijk alles bij het oude laten 
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ze maken plannen zonder te toetsen of deze plannen wel mogen en dan bedoel ik de rondweg,. het buro 

overmorgen en de traverse Bisschopstraat gewoon waardeloos! 

zwakke punt is dat er weinig wordt gedaan aan de braakliggende stukken midden in het centrum van het 

dorp. 

zwakste punten van de gemeente is het afwerken van de problemen waar mee ze zijn begonnen wordt niet 

afgewerkt. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


