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Geachte raadsleden, 
 
Ondernemers in de gemeente Vlissingen geven hogere rapportcijfers voor het werk van de 
gemeente. Vooral de relatie tussen de gemeente en ondernemers en de dienstverlening komt 
beter uit de bus dan in 2016. Dit blijkt uit de resultaten van de Ondernemerspeiling uitgevoerd 
door Onderzoeksbureau Het PON. Aan het onderzoek namen bijna 200 ondernemers uit de 
gemeente Vlissingen deel. 
 
De uitkomsten leveren waardevolle informatie op over hoe ondernemers de ondersteuning en 
dienstverlening van de gemeente ervaren. Met de uitkomsten kan de gemeente verdere 
prioriteiten stellen. De gemeente gaat met ondernemers verder in gesprek en zet daarbij in op 
nog meer samenwerking. Zo worden ondernemers in de toekomst nog meer betrokken bij de 
totstandkoming en uitvoering van het beleid.  
 
Rapportcijfer per thema 
Ondernemers hebben de gemeente op zes verschillende thema’s onder de loep genomen. Op 
vijf van de zes thema’s is de gemeente gelijk of hoger gewaardeerd dan in de 
Ondernemerspeiling 2016. Zo krijgt de Bedrijfsvoering een 6,6 op het rapport. Net als in 2016. 
De dienstverlening van de gemeente scoort een 6,4. Ietsje beter dan in 2016 (6,3)  
 
De relatie tussen de ondernemers en de gemeente krijgt een 5,5 als cijfer (5,2 in 2016). Het 
Ondernemingsklimaat scoort een voldoende met een 6,1 (5,8 in 2016). Ook de Gemeentelijke 
heffingen en regeldruk komt beter uit de bus dan drie jaar geleden (5,6 ten opzichte van 5,1).  
 
Met een 6,4 scoort de vergunningverlening iets lager dan in 2016 (6,6). Met deze uitkomst blijft 
het rapportcijfer nog steeds een halve punt hoger dan het landelijke gemiddelde.  
 
Thema 1: Bedrijfsvoering 
De openbare ruimte en de veiligheid in de bedrijfsomgeving van de ondernemer scoren een 
voldoende (6,4 en 6,5). Gelukkig heeft ruim zes op de tien ondernemers nauwelijks of nooit te 
maken met overlast en criminaliteit. Aan de andere kant stelt één op de tien hier juist veel last 
van te hebben.  
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Op de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie met de auto en de bereikbaarheid voor 
bevoorrading scoort de gemeente voldoendes. Dit geldt ook voor de parkeermogelijkheden 
voor auto en fiets.  
 
De gemeente werkt hard aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad door 
een herinrichting van de entree van de binnenstad. Zo zijn er de voorgenomen herinrichtingen 
van de Lange Zelke, het Scheldeplein en de Gildeweg. 
 
Thema 2: Gemeentelijke dienstverlening  
Ondernemers waarderen de dienstverlening met een 6,4. De meeste ondernemers zijn vooral 
tevreden over de ‘menselijke maat’ van de medewerkers. Het gaat hierbij onder andere om 
zaken als de mate waarin zij verantwoordelijkheid tonen om een probleem op te lossen, hun 
deskundigheid en hun inlevingsvermogen. De gemeente zal de komende tijd verdere stappen 
zetten om de gastvrijheid naar een nog hoger niveau te tillen. 
 
Een gestroomlijnd ondernemersloket met één uniform telefoonnummer en e-mailadres kan dit 
naar een hoger niveau tillen. Een klein deel heeft al een vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente. Eén op de vijf heeft hier ook behoefte aan.  
 
Over de digitale afhandeling van zaken en de snelheid van de digitale communicatie zijn de 
meningen verdeeld. Om de digitale faciliteiten te verbeteren, gaat de gemeente de digitale 
dienstverlening uitbreiden en verder ontwikkelen. Zo is sprake van een doorontwikkeling van 
E-formulieren. Ook wordt E-herkenning verder uitgerold en zal de introductie van een 
klantvolgsysteem helpen om de digitale faciliteiten te verbeteren. 
 
Thema 3: Vergunningverlening  
Meer dan de helft van de ondernemers (55%) vindt het aanvragen van een vergunning 
eenvoudig. Ook de afhandeling gaat voor een kleine meerderheid (52%) van de stemmen snel 
genoeg.  
 
Bijna de helft van de ondernemers vindt dat, bij de aanvraag van de vergunning, voldoende 
rekening is gehouden met de specifieke situatie van het bedrijf. Ruim een derde deelt die 
mening niet. Ook zijn de meningen van de ondernemers verdeeld over de stelling “De kosten 
en inspanningen om te voldoen aan informatieverplichtingen zijn acceptabel”. Om het proces 
van vergunningverlening te verbeteren, wordt dit in 2020 kritisch doorlopen met behulp van 
klantreizen. 
 
In 2020 wordt het gehele proces van vergunningverlening kritisch doorlopen met behulp van 
klantreizen, om zo het proces te verbeteren.  
 
Thema 4: Relatie Ondernemer – gemeente 
De wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en samenwerking zoekt bij de 
totstandkoming en uitvoering van het beleid scoort een 5,5. Dat is een kleine verbetering ten 
opzichte van 2016 (5,2). Twee derde van de deelnemers geeft aan zich in de nabije toekomst 
actief in te willen zetten voor initiatieven over beleid, bijvoorbeeld een initiatief voor de buurt, de 
lokale economie of op het gebied van duurzame ontwikkeling. Bijna de helft van de 
ondernemers geeft aan dit misschien te willen, één op vijf de wil dit zeker doen.  
Om dat enthousiasme te stimuleren, gaat de gemeente Vlissingen de ondernemers nog meer 
betrekken bij nieuwe projecten en trajecten. Hier ligt een grote rol voor participatie.  
 
Ook meer intensieve communicatie met bedrijven en winkeliers, onder andere door 
bedrijfsbezoeken, krijgt volop aandacht. De overleggen met Vlissingse Bedrijven Club (VBC), 
Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC), Actief Ondernemend Souburg en Koninklijke Horeca 
Nederland, afdeling Vlissingen gaan door. Ook zijn er plannen voor een inloopspreekuur en 
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ondernemerscafé. De flexwerkplek bij Dockwize dient als aanspreeklocatie als onderdeel van 
het ondernemersloket. 
 
Thema 5: Gemeentelijke heffingen en regeldruk 
Ruim zeven op de tien ondernemers ervaart de hoogte van de financiële heffingen als fors. 
Bijna 40% ervaart de regeldruk als hoog. Over het beleid van handhaven zijn de meeste 
ondernemers tevreden. De meerderheid vindt dat de gemeente de gemeentelijke regels (vrij) 
goed handhaaft.  
 
Inspanningen van de gemeente om de regelgeving te vereenvoudigen en versoepelen krijgen 
een 5,6. De gemeente gaat het onderdeel economie betrekken bij het opstellen van het 
handhavingsbeleid om dit te verbeteren. Een integraal handhavingsplan voor 
bedrijventerreinen krijgt daarnaast prioriteit.  
 
Thema 6: Ondernemingsklimaat 
Ondernemers waarderen de inzet van de gemeente voor ondernemers met een 6,1. De 
aantrekkelijkheid van de gemeente voor ondernemingen scoort een 5,9. Het woon- en 
leefklimaat krijgt een 6,6. De onderwerpen die ondernemers voornamelijk laten meetellen in de 
waardering van het ondernemersklimaat zijn samenwerking/inzet voor ondernemers, de 
bereikbaarheid (incl. parkeren) en de leefbaarheid en veiligheid. Onder andere de komst van 
de strategische visie gaat richting geven aan het economische beleid op lange termijn. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




