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Dienstverlening - Ontvangst

14 2018_B&W_00561 Nota van antwoord schriftelijke vragen VVD: MKB-toets 
bij voorgenomen nieuwe regelgeving

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, 
Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Afwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Door de fractie van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over de MKB-toets bij voorgenomen 
nieuwe regelgeving. Onderstaand worden deze vragen beantwoord.

Vraag 1:  Door ondernemer vooraf bij wijzigend beleid te betrekken, voorkomt de gemeente veel 
narigheid en reparatie achteraf. Het is MKB-vriendelijk en je investeert in het lokale 
ondernemersklimaat. Dat betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Welke mogelijkheden ziet u om 
nieuwe regelgeving voortaan langs de meetlat van MKB-ondernemers te leggen?   

Antwoord:  Het zijn van een MKB-vriendelijke gemeente en deregulering zijn belangrijke punten 
binnen het programma Werk aan de winkel. Wij zijn voornemens om in 2019 een MKB-programma op 
te stellen. Vanuit dit programma gaan we werken aan onder andere deregulering, acquisitie, 
vergunningverlening en dienstverlening aan ondernemers. Mogelijkheden om nieuwe regelgeving te 
toetsen aan de realiteit van MKB-ondernemers zal hier onderdeel van gaan worden.  

Vraag 2:  Is het college bereid om een MKB-toets in te stellen op gemeentelijk niveau, zodat 
voorgenomen nieuwe regelgeving van de gemeente ook altijd eerst wordt getoetst op de 
administratieve gevolgen voor het MKB?  

Antwoord:  Het college staat positief tegenover een manier om de administratieve druk van MKB-
ondernemers niet te laten stijgen of zelfs terug te kunnen dringen. Een MKB-toets kan hier aan 
bijdragen. Het kabinet is dit jaar gestart met pilots met deze MKB-toets, op deze manier werken ze 
aan de invoering van deze MKB-toets. Deze ontwikkelingen gaan we volgen. De wijze waarop 
Steenwijkerland nieuw beleid en regelgeving wil toetsen op administratieve gevolgen voor het MKB zal 
in het MKB programma tot uitwerking komen. 

Vraag 3:  Indien het college bereid is om een MKB-toets te ontwikkelen, op welke wijze en binnen 
welke termijn zou het college deze MKB-toets willen vormgeven?
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Antwoord:  De doelstelling om te werken aan deregulering, acquisitie, vergunningverlening en 
dienstverlening aan ondernemers is er. In 2019 zal het MKB-programma vorm krijgen. U wordt op dat 
moment hierin meegenomen.

Vervolg
Zie hiervoor de beantwoording van vraag 3.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen VVD - MKB toets.pdf



 
 
Schriftelijke vragen: MKB-toets bij voorgenomen nieuwe regelgeving   
  
Giethoorn, 29 november 2018  
  
MKB-Nederland maakt zich al langere tijd hard voor de invoering van een MKB-toets. Met de MKB-
toets is het de bedoeling dat op verschillende momenten in de ontwerpfase van wet- en regelgeving 
met panels van ondernemers wordt getoetst wat in de MKB-praktijk werkbaar is en wat niet. Nu is te 
veel regelgeving geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote 
ondernemingen. Daardoor zijn ze niet goed uitvoerbaar in het MKB, zetten ze MKB-ondernemers op 
achterstand of belemmeren ze hen in hun groei. En dat terwijl 99 procent van het bedrijfsleven tot 
het MKB behoort. Het kabinet werkt daarom aan de invoering van deze MKB-toets om vooraf 
landelijke regelgeving te toetsen op last voor het MKB.  
  
Het is niet alleen de administratie die ingewikkeld en tijdrovend is voor het MKB. Ook lokale regels 
kunnen het de MKB’er moeilijk maken. MKB’ers hebben geen staffunctionarissen voor 
personeelszaken en contact met de gemeente. Vergunningen, inspecties, ziekte van werknemers, het 
inschrijven op aanbestedingen of subsidies, het aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde 
regels, alles moet de ondernemer zelf  'erbij'  doen.  
 
“Gemeenten moeten nieuwe regels en beleid voortaan vooraf gaan onderwerpen aan een lokale 
mkb-toets. Dat zorgt er niet alleen voor dat ondernemers er beter mee uit te voeten kunnen, het 
vergroot ook het draagvlak en de onderlinge samenwerking en draagt zo bij aan een beter 
functionerende lokale economie. Het kabinet heeft de mkb-toets al ingevoerd. Het is nu de beurt aan 
provincies en gemeenten. Want juist op lokaal niveau maken mkb-ondernemers het verschil. Zo’n 
mkb-toets is een kans voor gemeenten om de lokale economie te versterken en de samenwerking 
met de lokale bedrijven te verbeteren.”.  Dit pleidooi hield voorzitter Jacco Vonhof van MKB-
Nederland bij de Week van de Ondernemer in Amsterdam. 

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen heeft de VVD-fractie de volgende vragen: 
  
1. Door ondernemer vooraf bij wijzigend beleid te betrekken, voorkomt de gemeente veel narigheid 
en reparatie achteraf.  Het is MKB-vriendelijk en  je investeert in het lokale ondernemersklimaat. Dat 
betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Welke mogelijkheden ziet u om nieuwe regelgeving voortaan 

langs de meetlat van MKB-ondernemers te leggen? 
2. Is het college bereid om een MKB-toets in te stellen op gemeentelijk niveau, zodat voorgenomen 
nieuwe regelgeving van de gemeente ook altijd eerst wordt getoetst op de administratieve gevolgen 
voor het MKB?  
3. Indien het college bereid is om een MKB-toets te ontwikkelen, op welke wijze en binnen welke 
termijn zou het college deze MKB-toets willen vormgeven?  
 
Fractie VVD Steenwijkerland, 
Miriam Slomp-Dekkers 
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