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Onderwerp: Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat 
 
1. Samenvatting  

 
Door het adviesbureau Research voor Beleid is in opdracht van het ministerie van Economische 
Zaken in de periode oktober 2001 – april 2002 een tussenmeting uitgevoerd naar het 
gemeentelijk ondernemingsklimaat in de 30 gemeenten van het Grote Steden Beleid (GSB). 
Daarin heeft het bureau de waardering van ondernemers voor het gemeentelijk 
ondernemingsklimaat geïnventariseerd alsmede de inspanningen die gemeenten plegen om dit 
klimaat te optimaliseren.  
 
Op grond van de gepresenteerde resultaten kan wederom worden vastgesteld dat het 
ondernemersklimaat in ’s-Hertogenbosch tot de meest aantrekkelijke behoort. Met name de 
volgende aspecten springen er in positieve zin uit: organisatie en gemeentelijke dienstverlening, 
bereikbaarheid, woonklimaat, het aanbod van recreatieve voorzieningen, het aanbod van 
publieke diensten, het toeristisch beleid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Zoals altijd 
blijven er punten voor verbetering vatbaar, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van 
bedrijfslocaties, bereikbaarheid met openbaar vervoer, de parkeermogelijkheden, het 
startersbeleid en het inlevingsvermogen van bestuurders. 
 
Wij stellen voor kennis te nemen van de resultaten en in te stemmen met de conclusies en de 
geformuleerde actiepunten. 
 
 

2. Inleiding 

 
Doel van het in opdracht van het Ministerie van EZ uitgevoerde onderzoek door het adviesbureau 
Research voor Beleid is, dat gemeenten door kennis te nemen van het oordeel en de 
verwachtingen van ondernemers enerzijds en van elkaars aanpak om het ondernemersklimaat te 
verbeteren anderzijds, geïnspireerd en gestimuleerd worden tot het voeren van een adequaat 
economisch beleid. 

 
In vergelijking met de eerste Benchmark is de tweede Benchmark (een tussenmeting) met name 
gericht geweest op de ontwikkeling die gemeenten de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt. 
Het adviesbureau heeft afgezien van een uitputtende inventarisatie van beleidsinitiatieven om het 
ondernemingsklimaat te verbeteren. Wel is het thema ‘etnisch ondernemerschap’ toegevoegd. 

 
In deze nota wordt een samenvattend beeld geschetst van de waardering voor het Bossche 
Ondernemingsklimaat in vergelijking met de andere GSB gemeenten. Aan het einde worden 
conclusies getrokken en actiepunten geformuleerd. 
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3. Algemeen oordeel over 30 GSB gemeenten 

 
 De nulmeting blijkt in veel gemeenten een impuls te hebben gegeven aan het economisch beleid. 

Gemeenten hebben de afgelopen twee jaar gebruikt voor profilering van de afdeling EZ, voor 
verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en de communicatie met het bedrijfsleven. 
Daarnaast hebben het startersbeleid en het toeristisch beleid in verschillende steden een 
prominentere plaats gekregen. Op bijna alle thema’s is de waardering van ondernemers dan ook 
gestegen, met name de thema’s telefonische bereikbaarheid, ontsluiting bedrijventerreinen, 
toegankelijkheid van het bedrijvenloket. Ondernemers in de GSB- gemeenten blijven echter 
kritisch over het gemeentelijk ondernemingsklimaat. Zij geven aan dat er vooruitgang wordt 
geboekt, maar geven voor veel thema’s niet meer dan een zesje. 

 
 Behalve dat het overall gemiddelde omhoog is gegaan, zijn ook de onderlinge verschillen tussen 

de 30 gemeenten kleiner geworden. Doorgaans is er sprake van een grote middenmoot en 
daarnaast enkele gemeenten die hierboven uitsteken of achterblijven. De thema’s organisatie en 
gemeentelijke dienstverlening krijgen veel aandacht in de benchmark. In vergelijking met andere 
thema’s hebben gemeenten namelijk relatief veel invloed op de eigen prestaties op dit punt. Die 
prestaties hebben dan ook grote invloed op de beeldvorming van het bedrijfsleven over de 
gemeente. Nu blijkt uit het onderzoek dat de aspecten die in beide metingen het laagst scoren 
nauw gerelateerd te zijn aan deze twee thema’s. Op deze onderdelen krijgen slechts enkele 
gemeenten een gemiddelde hoger dan een 6,0. 

 
 Aanmerkelijk hogere cijfers geven ondernemers in beide metingen voor aspecten die 

samenhangen met ruimtelijk beleid, bereikbaarheid en woonomgeving. Dit wordt opmerkelijk 
genoemd, omdat ondernemers over deze aspecten vaak klachten hebben. In de waardering is 
dat niet terug te vinden. Geconcludeerd wordt, dat ondernemers blijkbaar vinden dat de situatie 
weliswaar verbetering behoeft, maar wegen zij in hun oordeel de (vaak) beperkte mogelijkheden 
van de gemeente mee. 

 
Het aspect etnisch ondernemerschap is in de Tussenmeting voor het eerst als thema 
toegevoegd. Het adviesbureau heeft voor het verzamelen van kengetallen gebruik gemaakt van 
de Monitor Etnisch Ondernemerschap 2000. Voorts is dit thema in de interviews met de 
gemeente aan de orde gesteld en in de schriftelijke enquête. Het aantal allochtone bedrijven is 
over de hele linie in de afgelopen jaren sterk gestegen. Echter de mate van groei loopt per 
gemeente uiteen. Ook het beleid ter stimulering van het etnisch ondernemerschap verschilt sterk. 
Slechts enkele gemeenten beschikken over een specifieke beleidsnota en met name de grote 
vier steden zijn actief met diverse projecten. In andere gemeenten is bevordering van etnisch 
ondernemerschap vaak gekoppeld aan algemene startersondersteuning en aan projecten ter 
stimulering van de wijkeconomie. Van een structureel beleid ter bevordering van etnisch 
ondernemerschap is bij de meeste G30 gemeenten nog geen sprak. 
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4. Oordeel over gemeentelijk ondernemingsklimaat in ’s-Hertogenbosch 

 
Gezien de veelheid aan gemeten thema’s hebben wij er voor gekozen een en ander te clusteren 
en de meest significante resultaten te vermelden. 

 
Het gemeentelijk ondernemingsklimaat als geheel 

 
Op dit aspect is de waardering voor ’s-Hertogenbosch significant gestegen, van 6,6 naar 6,8. 
Slechts drie gemeenten kregen een hogere waardering (6,9). Voor de G30 steeg de waardering 
gemiddeld van 6,4 naar 6,6. Voor de ondervraagde ondernemers in ’s-Hertogenbosch hebben 
drie elementen bij het beoordelen van het ondernemingsklimaat het zwaarst meegewogen: 
verkeer en parkeren, de gemeentelijke organisatie en de communicatie door de gemeente. Van 
de ondervraagde ondernemers in ’s-Hertogenbosch is 26% (G30 29%) van mening dat de 
aandacht voor het ondernemingsklimaat de afgelopen 2 jaar is toegenomen. Voor 47% (G 30 
41%) is die aandacht gelijk gebleven en slechts 5% (G30 9%) is van mening, dat de aandacht is 
afgenomen. Van de ondernemers in ’s-Hertogenbosch had 22% (G 30 21%) hierover geen 
mening. 

 
Organisatie van economisch beleid en economische structuur 

 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat de waardering voor de duidelijkheid van de 
gemeentelijke organisatie in ’s-Hertogenbosch sterk is gestegen van 5,5 naar 6,2. Ook in 
relatieve zin is dat het geval. Voor de G30 de stijging beperkt is gebleven van 5,7 naar 5,9. 
Hierover wordt opgemerkt, dat de in 1999 gevormde afdeling Economische Zaken na 2 jaar 
duidelijk wordt waargenomen en goed wordt uitgedragen. Voorts is de tendens zichtbaar dat 
gemeenten de formatie bij de afdeling en EZ uitbreiden. 

 
De aandacht voor verbetering van het ondernemingsklimaat is verbeterd en wordt door de 
ondernemers in ’s-Hertogenbosch als een voldoende gewaardeerd (6,2 versus 5,8 voor de G30 
gemiddeld). Het inlevingsvermogen van gemeentebestuurders voor de G30 is gestegen van 5,2 
naar 5,4 (idem voor de gemeente ’s-Hertogenbosch), maar de ondernemers blijven ontevreden. 
De verschillen tussen de gemeenten zijn kleiner geworden. De inspanningen van de gemeente 
’s-Hertogenbosch op het terrein van de regionale samenwerking zijn bij de ondernemers niet 
onopgemerkt gebleven. De waardering van de ondernemers is gestegen van 5,8 naar 6,4. Ter 
vergelijking: voor de G30 is de waardering toegenomen van 5,9 naar 6,1. 

 
 Diverse aspecten van de economische structuur zijn belicht. De meest markante worden hier  
 aangestipt.  
 
 Het startersbeleid geeft een lichte verbetering te zien (van 5,6 naar 5,8) echter op dit aspect blijft     
 de gemeente ’s-Hertogenbosch slecht scoren (G30 van 6,0 naar 6,2). Sinds de vorige  
 benchmark is er wel een nota startersbeleid vastgesteld, is er op de gemeentelijke website  
 onder de rubriek Bedrijveninfo specifieke informatie voor starters te vinden en is er een  
 startersplatform opgericht. Echter de ondernemers blijken hier in de praktijk nog weinig van te 
 merken. De starters ervaren waarschijnlijk nog onvoldoende als doelgroep herkend te worden. 
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Over de gehele linie is het aantal nieuw vestigers (als resultaat van promotie- en acquisitiebeleid) 
fors teruggelopen, ook in ’s-Hertogenbosch. Er is in veel gemeenten onvoldoende ruimte voor 
nieuw vestiging. Een voor ’s-Hertogenbosch zeer herkenbaar probleem. 
 
Het arbeidsmarktbeleid heeft relatief gesproken in de waardering van ondernemers een goede  
ontwikkeling doorgemaakt. De waardering steeg van 6,3 naar 6,6 terwijl voor de G30 gemiddeld  
de waardering steeg van 6,3 naar 6,4. De verschillende Bossche projecten die vanuit CWS zijn  
ontwikkeld en in samenwerking met EZ richting het bedrijfsleven zijn geleid, blijken overall  
gezien goed gewaardeerd te worden. De ondernemers geven een ruime voldoende. 

 
       Organisatie en gemeentelijke dienstverlening 
 
       Dit thema betreft een vijftal onderdelen: kwaliteit van de dienstverlening en klachtenbehandeling,  
       loketorganisatie, vergunningverlening, communicatie en lokale lasten. Op al deze onderdelen  
       scoort de gemeente ’s-Hertogenbosch net of ruim boven gemiddeld. De scores zijn in absolute zin  
       overigens niet hoog, zelfgenoegzaamheid is dus niet op zijn plaats. Ter illustratie: 
       . ‘het nakomen van afspraken’ krijgt de op één na hoogste waardering (6,5);   
       . zo ook ‘de snelheid waarmee vragen/verzoeken worden afgehandeld’ (5,6) (nb: waarmee de  
         gemeente ’s-Hertogenbosch behoort tot de 4 best scorende gemeenten) en ‘de vindbaarheid    
         van de juiste persoon/het juiste loket’ (6,6); 
       . ‘het kennisniveau van de ambtenaren (6,4)’ en het aspect ‘telefonische bereikbaarheid’ (6,4)  
         krijgen zelfs de hoogste waardering; 
       . andere aspecten waarop de dienstverlening van de gemeente ’s-Hertogenbosch relatief goed       
         scoort zijn: ‘mogelijkheden om klachten te uiten’ (6,0), ‘toegankelijkheid bedrijfsloket’ (6,5), 
       . op een aantal aspecten wordt een waardering gegeven die op of rond het gemiddelde van de   
        G30 is gelegen, zoals ‘mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen’ (6,2),    
        ‘mogelijkheden om met bestuurders in contact te komen’ (5,6), ‘informatie over het gemeentelijk  
         beleid richting bedrijven’ (5,8), ‘duidelijk gemeentelijk beleid en regelgeving’(5,8). 
 

Aangezien we er in ’s-Hertogenbosch vooralsnog voor gekozen hebben de dienstverlening aan het 
bedrijfsleven met een goede accountmanagementorganisatie in te vullen is de volgende conclusie 
die ten aanzien van het aspect ‘bedrijfsloket’ wordt getrokken belangrijk. “Gezien de goede 
beoordeling voor zowel gemeenten met een gemeentelijke bedrijvenloket als een goede 
accountmanagementfunctie is de één-loket-gedachte vanuit het oogpunt van ondernemers niet 
zaligmakend.” 

 
       Ten aanzien van de vergunningverlening kan uit het rapport het volgende opgetekend worden: 
       . gemeente ’s-Hertogenbosch kent met een zestal andere gemeenten een relatief lage  
         afhandelingsduur (6,8 weken) van de bouwvergunning;  
       . de bouwleges behoren in ’s-Hertogenbosch tot één van de laagste onder de G30 gemeenten; 
       . de afhandelingsduur van de milieuvergunning in ’s-Hertogenbosch is echter gestegen; 
       . de hoogte van de parkeervergunning op de duurste plek in ’s-Hertogenbosch is relatief en  
         absoluut in vergelijking met de G30 gemeenten laag. 
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Ten aanzien van de lokale lasten is de waardering van de Bossche enigszins ondernemers 
opmerkelijk. De gemeente krijgt bijna het laagste rapportcijfer (5,4; gemiddeld voor de G30 5,6) 
terwijl feitelijk de hoogte van het OZB -tarief voor niet -woningen relatief ver onder het gemiddelde 
ligt € 7,24 versus €  9,34 per € 2.069 OZB-waarde. Hier speelt de perceptie van de ondernemer dus 
een belangrijke rol. Mogelijk dat de ondernemer bij het uiten van zijn waardering ook de hoogte van 
de rioolrechten heeft betrokken want die liggen voor de grootverbruiker ( 30.000 m3) ver boven het 
gemiddelde van de G30. Respectievelijk € 17.067,94 versus € 4.662,38. Dit wordt onder meer 
verklaard door het feit dat de gemeente ’s-Hertogenbosch in tegenstelling tot diverse andere 
gemeenten wel een onderscheid heeft aangebracht tussen klein- en grootverbruikers. 

 
      Ruimtelijk beleid, bereikbaarheid, woonomgeving 
 

Reeds eerder is opgemerkt, dat ondernemers voor aspecten die tot deze thema’s worden 
gerekend, doorgaans beduidend hogere waarderingen hebben gegeven dan voor aspecten van de 
thema’s organisatie en de gemeentelijke dienstverlening. Hoe dat voor de gemeente ’s-
Hertogenbosch specifiek is uitgepakt, wordt hieronder samengevat. 

 
De waardering voor de ‘beschikbaarheid van bedrijfslocaties’ is absoluut en relatief sterk 
teruggelopen (van 6,0 naar 5,6), terwijl die waardering voor de G30 over de afgelopen 2 jaar gezien 
juist is gestegen van 6,1 naar 6,2. Bovendien wordt in het rapport wordt geconcludeerd, dat in ’s-
Hertogenbosch het percentage ondernemers dat over voldoende ruimte beschikt het laagst is, te 
weten 74%! Het zijn cijfers die op nieuw duidelijk maken dat de reeds ingezette prioriteit die we 
geven aan het realiseren van nieuwe bedrijfsterreinen meer dan terecht is. 

 
De waardering voor het beleid op het gebied van ontwikkeling en herstructurering is op niveau 
gebleven. 

 
Over de volgende aspecten zijn de Bossche ondernemers relatief goed te spreken: 

       . bewegwijzering (6,8; G30 6,7) 
       . ontsluiting (6,7; G30 6,6) 
       . veiligheid (6,4; G30 6,2) 
       . bereikbaarheid per auto (6,8; G30 6,9). NB: Voor ’s-Hertogenbosch was hier wel sprake van  
         een afname in waardering van 7,1 naar 6,8. De groei van het aantal files op de ring 

 ’s-Hertogenbosch en stremmingen naar en van het Paleiskwartier zullen hier waarschijnlijk  
 debet aan zijn geweest; 

       . koopzondagen (6,5; G30 6,4) 
       . het aanbod van recreatieve voorzieningen (7,1; G30 6,9) 
       . aanbod van publieke diensten (7,1; G30 6,9) 

 
      Met name op de volgende aspecten springen de waarderingscijfers er positief uit: 
       . staat van openbare ruimte (6,9; G30 6,6) 
       . toeristisch beleid (7,2; G30 6,5) 
      . gemeente als woonomgeving (7,4; G30 7,0) 

 
De waardering voor het aspect ‘bereikbaarheid pand met OV’ is relatief sterk afgenomen van 6,2 
naar 6,1 in vergelijking met de gestegen waardering voor de G30 als geheel op dit punt van 6,3 
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naar 6,5. Ook de waardering voor de parkeermogelijkheden voor de auto is substantieel 
afgenomen van 6,1 naar 5,8. Hier zullen naar verwachting met name de parkeerproblemen in het 
Paleiskwartier, de binnenstad en op De Herven debet aan zijn geweest. 
 
De waardering voor de sluitingstijden in ’s-Hertogenbosch (6,4;  was 7,0) is het laagst van alle 
G30-gemeenten (6,8). Naar verwachting zal het nieuwe sluitingstijdenbeleid, dat binnenkort ter 
vaststelling wordt aangeboden, in de nabije toekomst positieve waardering oogsten. 

 
        Etnisch ondernemerschap 
  

Allochtone bedrijven zijn met name te vinden in de drie grootste gemeenten. Volgens de eerder 
genoemde Monitor Etnisch Ondernemerschap is het aantal allochtone bedrijven in de periode 
1990 – 2000 in ’s-Hertogenbosch gestegen van 106 naar 213; een groei van 101%. Deze groei 
blijft achter bij de gemiddelde groei van de G30 (114%). Ook het percentage allochtone bedrijven 
in relatie tot de allochtone beroepsbevolking blijft in ’s-Hertogenbosch (4,3%) sterk achter bij het 
G30 gemiddelde (6,2%). Voor wat betreft de ontwikkeling in het aantal allochtone starters in 
voornoemde periode is het beeld voor ’s-Hertogenbosch relatief aanmerkelijk rooskleuriger; een 
groei van 185% (van 13 naar 37). Het G30 gemiddelde over die periode groeide van 68 naar 140 
ofwel met 141%. Voor ’s-Hertogenbosch liggen er in potentie dus nog voldoende kansen. 

 
Best practices 

 
Een van de doelstellingen van de benchmark is de resultaten van de G30 met elkaar te  
vergelijken om hieruit succesvolle beleidsinitiatieven af te leiden. In het rapport zijn op basis van  
een tweetal criteria 15 opvallende beleidsinitiatieven naar voren gebracht als zgn. ‘best  
practices’. De twee criteria zijn: 
. een relatief hoge waardering van ondernemers; 
. een duidelijk onderscheidend, actief gemeentelijk beleid. 

 
Het is verheugend te mogen vaststellen dat op basis daarvan drie van de 15 ‘best practices’ 
Bossche projecten betreffen, te weten: 

        . handboek kwaliteit sector Stadsontwikkeling 
        . contacten met bedrijfsleven 
        . duurzame revitalisering bedrijventerrein De Rietvelden. 
 
4.    Conclusies en actiepunten 
 

     Om in 2005 over de gehele linie tot de top te kunnen behoren zijn op grond van de resultaten van 
     de nulmeting in april 2000 op een viertal terreinen diverse actiepunten geformuleerd. De vier 
      terreinen betroffen: 

         . de service en dienstverlening aan het bedrijfsleven; 
         . promotie, acquisitie en accountmanagement 
         . economisch beleid 
         . aanbod van vestigingsmogelijkheden 
 

     Op grond van de gepresenteerde resultaten uit de Tussenmeting kan in haar algemeenheid 
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      worden gesteld, dat we zonder meer op de goede weg zitten. Wat goed was, is goed gebleven en 
      op de aspecten waar sprake was van een gemiddeld lagere waardering is die omgebogen in een  
      bescheiden hogere waardering dan gemiddeld. Wel moet worden opgemerkt, dat we op een 
      groot aantal aspecten in de waardering wel een voorsprong hebben op andere gemeenten, maar  
      dat we het absolute waarderingscijfer toch wel aan de lage kant vinden. En voorts, zoals te  
      verwachten viel – want de andere gemeenten zitten ook niet stil – hebben we op een aantal 
      aspecten een beduidend lagere waardering gekregen dan gemiddeld. Dus er is nog genoeg werk  
      aan de winkel.  

 
      Vanzelfsprekend gaan we door op de ingeslagen weg. De waardering van ondernemers voor de 
      gemeentelijke dienstverlening, de bereikbaarheid van ambtenaren en bestuurders, de kwaliteit  
      van de communicatie, e.d. zullen naar verwachting nadrukkelijk een positieve impuls ervaren van  
      de vernieuwing van de gemeentelijke website, de oplevering van het nieuwe Huis van de Stad en  
      het bestuurscentrum, de instelling van het congresbureau, de restauratie van de vestingwerken,  
      de ontwikkeling van een Bezoekerscentrum en de ontwikkeling van de nieuwe informatiedragers.  
      Deze nieuwe voorzieningen en faciliteiten zullen ons ook sterk verbeterde mogelijkheden bieden  
      om aan burgers en ondernemers beter voor het voetlicht te brengen wat we willen verbeteren,  
      waarom, hoe en wanneer. 

 
      Ook zal de recent ontwikkelde aanpak van de werkloosheid als mede de binnenkort vast te 
      stellen nota Sluitingstijden, de integrale aanpak van gevels, puien en reclame, de instelling van 
      een integraal handhavingsteam en experimenten met camerabewaking op bedrijventerreinen de  
      waardering van ondernemers op een groot aantal aspecten uit de benchmark positief   
      beïnvloeden.  

 
     Ook op de bereikbaarheidsaspecten uit de benchmark hebben we de nodige projecten in 
     voorbereiding, zoals de aanleg van de Randweg, de uitbreiding van transferia, de oplevering  van  
     de  p-garage Paleiskwartier, de bouw van de  p-garage Hekellaan en een nieuw ov beleid. 

 
     Het spreekt voor zich dat we prioriteit moeten blijven geven aan de realisatie van nieuwe 
     bedrijfslocaties. De komende jaren zetten we onze energie dan ook in op het realiseren van de  
     bedrijventerreinen Kloosterstraat, Empel Zuid, de Groote Wielen, Treurenburg en aan de 
     herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen als De Rietvelden en Ertveld. In Waalboss 
     verband is onze inzet gericht op de totstandkoming van regionale bedrijventerreinen 

 
     Uit de Tussenmeting is verder duidelijk naar voren gekomen dat het ontwikkelde startersbeleid nog 
     niet z’n vruchten heeft afgeworpen. Eigenlijk is de tijd daarvoor na vaststelling (maart 2000) nog te  
     kort geweest. Sindsdien is informatie voor starters op de gemeentelijke website geplaatst, wordt  
     gewerkt aan de oprichting van een startersplatform dat officieel eind 2002 wordt voorzien, is de  
     Stichting Nieuwe Bedrijvigheid actief geweest waar in samenwerking met het bedrijfsleven  
     kansrijke starters worden ondersteund door middel van adviesdagen, kunnen technostarters  
     gebruik maken van een provinciale stimuleringsregeling in uitvoering bij de BOM en is begin juni  
     de gemeentelijke brochure ‘een bedrijf aan huis’ verschenen. Het is de bedoeling met de partners  
     in het startersplatform de bestaande instrumenten en informatiestromen voor starters inhoudelijk  
     beter op elkaar af te stemmen, nieuwe instrumenten te ontwikkelen, overzicht en samenhang aan  
     te brengen tussen de verschillende startersvoorzieningen en een en ander actief doelgroepgericht  
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     uit te dragen. Vanzelfsprekend wordt daarbij naar succesvolle initiatieven in andere steden  
     gekeken om van hun ervaringen te leren. De gemeente is in ieder geval niet voornemens een  
     participatiefonds in te stellen. Mogelijkheden daarvoor worden onder meer geboden via de banken  
     en de BOM. 

 
       Op het gebied van etnisch ondernemerschap hebben we als gemeente ook niet stil gezeten. Er is    
       een gemeentelijk project gestart gericht op het starten van een bedrijf speciaal voor allochtonen die     
       in een uitkeringssituatie verkeren, biedt de BIM huisvestingsmogelijkheden aan allochtone  
       ondernemers, de gemeente heeft financiële steun verleend aan de beurs ’Cultures in Business’, in  
       het kader van het beleid stimulering wijkeconomie/wijkontwikkeling wordt het idee van een  
       exotische winkelboulevard in Boschveld nader uitgewerkt. Daarnaast loopt er in verschillende  
       Brabantse steden (w.o.’s-Hertogenbosch) een samenwerkingsproject met de stichting Palet. In de  
       komende periode zullen we initiatieven ontwikkelen gericht op versterking van de organisatiegraad  
       van allochtone ondernemers, verbijzondering van de ontwikkelde dienstverlening aan starters aan  
       allochtone ondernemers, het ontwikkelen van trajecten waarbij ook aansluiting wordt gezocht met  
       terreinen als sociale activering. 
 
 
5.    Voorstel 
 
      Wij stellen u voor dit stuk te agenderen voor de vergadering van uw commissie  d.d. 2 september  
      2002 met als voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van 's -Hertogenbosch, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
drs. P.A.G. Lansbergen mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
 
 
Bijlagen 
Geen 
 
Ter inzage 
Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat. Thematische rapportage Tussenmeting, Research voor 
Beleid (juni 2002). 
 
Steller :  Sedee 

Tel. : 073 - 6155667 

E-mail : lese@s-hertogenbosch.nl 

 


