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Bestuursopdracht Beleidsnota stapfende Ondernemers
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Samenvatting:
Het opstellen van een beleid voor startende ondernemers is opgenomen in het afdelingsplan RWO en in de
programmabegroting 2008 - 2011. In bijgaande bestuursopdracht is het traject uitgewerkt om te komen tot een
beleidsnota voor startende ondernemingen. Hierbij is ook aandacht voor starters die vanuit een uitkeringssituatie
een onderneming willen/kunnen starten. In dit advies wordt het college gevraagd in te stemmen met de
bestuursopdracht.
Concept besluit:
1. Bijgaande concept bestuursopdracht Beleidsnota Startende Ondernemers vast te stellen.
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1. Toelichting op het besluit
Het opstellen van een beleid voor startende ondernemers is opgenomen in het afdelingsplan RWO en in de
programmabegroting 2008 - 2011. In bijgaande bestuursopdracht is het traject uitgewerkt om te komen tot een
beleidsnota voor startende ondernemingen. Hierbij is ook aandacht voor starters die vanuit een
uitkeringssituatie een onderneming willen/kunnen starten.
2. Gevolgen
Financieel
Het opstellen van het startersbeleid wordt binnen de formatie opgevangen. Hiervoor zijn geen extra middelen
noodzakelijk. Eventuele kosten van bijeenkomsten en dergelijke worden opgevangen binnen de lopende
begroting.
Juridisch
Geen.
Personeel en ondernemingsraad
Het uitvoeren van bijgaande bestuursopdracht kan plaatsvinden binnen de reguliere formatie.
EU
Geen.
ICT
Geen.
Communicatief
Extern:
Hoe wordt de burger geïnformeerd?
Persbericht:
Nee
Intern:
Raad wordt geïnformeerd door middel van:
- anders (o.a. informatiebijeenkomst, presentiatie) In het proces is ruimte ingepland voor een bijeenkomst met
de commissie/raad.
Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
- n.v.t.

3. Verdere procedure
Nadat vaststelling van de bestuursopdracht wordt de uitvoering ter hand genomen.

4. Relatie met Strategische Visie
Deze bestuursopdracht Beleidsnota startende Ondernemers schetst hoe gekomen wordt tot een doelgericht
beleid voor startende ondernemingen. Dit vindt aansluiting bij de invulling van doel 1 en doel 2 van de
Strategische visie 2020. Een doelgericht beleid voor startende ondernemers draagt bij aan de ontwikkeling van
een duurzame economische ontwikkeling. Daarnaast draagt het beleid voor startende ondernemers bij aan het
tegengaan van sociale zwakte.

5. Wijze van totstandkoming
De concept bestuursopdracht is tot stand gekomen in overleg met de afdelingen RWO-BO, OWS en WIZ.
Tevens vond overleg plaats met de portefeuillehouder, wethouder C.J.M. Hienkens.
Extern vond overleg plaats met het Ontwikkelingsbedrijf NHN, de BviT (incubator op Willemsoord) en de KvK.

6. Bijlagen
Bestuursopdracht beleidsnota startende ondernemers.
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