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04 maart 2022

'Plannen gemeenteraad van groot belang voor
bedrijfsleven'
Lokale bedrijven leveren een grote maatschappelijke bijdrage en zijn onmisbaar bij de transities waar de
samenleving voor staat.
Dat stellen voorzitters Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland, in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen medio maart.
De twee werkgeversorganisaties richten zich per brief tot lokale lijsttrekkers, met onderwerpen waar
gemeentebesturen de komende jaren extra aandacht voor moeten hebben. "Juist in deze tijd van verandering zijn de
plannen waarover uw gemeenteraad besluit van groot belang voor het lokale bedrijfsleven."

Bedrijventerreinen
De ondernemersvoorzitters vragen onder meer aandacht voor bedrijventerreinen, die mede door ruimtegebrek en
oprukkende woningbouw soms in de verdrukking komen.
Ook pleiten zij voor snelle bestuurlijke procedures, "bijvoorbeeld om te zorgen dat we de energietransitie tijdig in
goede banen leiden".
Daarnaast vragen Thijssen en Vonhof om "een beheerste ontwikkeling van lokale lasten en regeldruk". De
werkgeversorganisaties zetten graag "samen met u de schouders onder deze en vele andere vraagstukken die relevant
zijn voor onze brede welvaart nu én later".
De verkiezingen voor de gemeenteraden zijn dit jaar van 14 tot en met 16 maart aanstaande.
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Kabinet gaat herstructurering winkelgebieden
financieel ondersteunen
Nederlandse gemeenten kunnen tot eind mei nanciële ondersteuning
aanvragen, om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor bewoners
en bezoekers. 
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21 maart 2022

'Accountant' versloeg landelijke partijen bij
gemeenteraadsverkiezingen
Lokale partijen waren op 16 maart de winnaars van de
gemeenteraadsverkiezingen. Meest opvallend voorbeeld: de partij 'Echt voor
Barendrecht', die in de Zuid-Hollandse... 
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16 maart 2022

FTM: Zelfstandige lokale partijen hebben dubbel
zoveel campagnebudget
Zelfstandige lokale partijen beschikken gemiddeld over een campagnebudget
van 9.820 euro. Voor lokale afdelingen van landelijke of regionale partijen is
dat 5.058... 
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18 januari 2022

BDO: Tekorten gemeenten nemen af, uitdagingen
worden groter
Nederlandse gemeenten kampen met structurele nanciële uitdagingen.
Hoewel het resultaat van alle gemeenten met 4,6 miljard euro in 2020
positief was, sloot nog... 
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15 december 2021

Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment
met intermediair
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten,
woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die
deel willen nemen aan een experiment... 

