
 

Samen werkt beter! 

Acht aandachtspunten voor de lokale 

economie 

Waarom deze acht punten? Waarom nu? 
 
De PvdA is de partij die zich overal en altijd sterk maakt voor werk. Dat doet ze dus ook in de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dat is nodig. Daar willen we niet alleen over praten. We willen 
bijdragen aan acties die gaan leiden tot voldoende arbeidsplaatsen voor zowel laag- als 
hooggeschoolden, voor jong en oud, voor kansarmen en kansrijken op de arbeidsmarkt. In Pijnacker-
Nootdorp staan we aan de vooravond van gesprekken die gaan leiden tot een actuele toekomstvisie. 
Hoe moet onze gemeente er over 20 jaar uitzien? Met onze acht punten  leveren we een 
constructieve bijdrage aan het bewerkstelligen van een gezonde, levendige economie.  
 

Concrete voorstellen en hoe te behandelen? 
 
De PvdA nodigt de lokale ondernemers, het college van B&W en de gemeenteraad graag uit om de 
hieronder nog summier uitgewerkte aandachtspunten te betrekken bij de gesprekken die gevoerd 
worden in de gemeenteraad, in het Economisch Platform Bedrijven, maar ook op het schoolplein of 
in de bedrijfskantine. We willen samen kansen creëren opdat onze gemeente de sterke, vitale en 
bruisende gemeente blijft die ons zo dierbaar is. Dat bereiken we met elkaar als economisch en 
sociaal beleid goed op elkaar aansluiten, als ‘de politiek’ en de gemeente zullen zorgen voor onder 
meer een hoogwaardigeinfrastructuur, goed onderwijs, het stimuleren van innovatie en 
duurzaamheid, en als we de mogelijkheden voor lokaal ondernemerschap vergroten. 
Kortom, aan de slag. Er is werk aan de winkel! 
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1. Verbinden economisch en sociaal beleid 
 
Economisch en sociaal beleid horen onlosmakelijk bij elkaar. Er zijn tal van voorbeelden van 
ondernemers in Pijnacker-Nootdorp, die invulling geven aan hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Ze denken natuurlijk aan hun bedrijfsresultaat én verliezen daarbij het belang 
van een schoon milieu, duurzaamheid en een verantwoord sociaal beleid niet uit het oog. Deze 
ondernemers verdienen een extra steun in de rug. Goede initiatieven willen we belonen door uit het 
fonds voor versterking van de lokale economie geld te vrij te maken. Bijvoorbeeld om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. 
 

2. Duurzaamheid 
 
Wij omarmen de initiatieven van ondernemers die gebruik willen maken van aardwarmte en die 
ecologie en economie hand in hand laten gaan, zoals Boeren voor Natuur. Zij geven het goede 
voorbeeld: duurzaamheid als een randvoorwaarde en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat 
kan forse besparingen opleveren voor de ondernemer, is beter voor het milieu en helpt de gemeente 
met het behalen van de ambitie van een klimaatneutrale gemeente. 
 

3. Glasvezelnet 
 
Een supersnelle dataverbinding is voor een lokale economie die innovatie hoog in het vaandel heeft 
noodzakelijk. Dat vraagt om de ambitie om ook op het gebied van technologische infrastructuur 
voorop te lopen. Het Nieuwe Werken is in opkomst, zowel thuis als in organisaties, er is 
camerabeveiliging nodig. Dus gemeente, zorg voor aansluiting op het glasvezelnet!  
 

4. Streekproductenmarkt 
 
Onze gemeente is van oudsher een agrarische gemeente. Er was ooit een veiling, er is glastuinbouw, 
er worden producten in onze gemeente gemaakt en gekweekt, die tot ver over de landsgrenzen hun 
weg vinden . Binnenkort komt de PvdA Pijnacker-Nootdorp met een initiatiefvoorstel om in onze 
gemeente een streekproductenmarkt te organiseren. Hier kunnen de lokale ondernemers hun waar 
aan de bewoners van Pijnacker-Nootdorp en omstreken te koop aanbieden. Zo wordt zichtbaar wat 
er zo al door ondernemers gepresteerd wordt. Als het lukt een dergelijke markt te organiseren en als 
deze succesvol is, dan maken we er graag een jaarlijks terugkerend gebeuren van. “Uit Pijnacker-
Nootdorp” moet een kwaliteitskeurmerk worden waar de bewuste consument naar op zoek gaat en 
waar wij trots op zijn!  



 
5. Aanbestedingen toegankelijker voor lokale ondernemers 

 
Maar al te vaak horen we, dat het lokale en regionale midden- en kleinbedrijf (MKB) bij grote 
opdrachten door de gemeente wordt gepasseerd. Wij vinden dat aanbestedingen op de een of 
andere manier toegankelijk moeten worden voor ‘onze ondernemers’. Knip waar mogelijk grote 
opdrachten op in kleinere, zodat ook zij er op in kunnen tekenen. Stuur niet alleen op prijs. Soms is 
de gemeente het beste af met een kleine, lokale partner. Bij onderhandse aanbestedingen kan de 
afspraak gemaakt worden dat minimaal één lokale onderneming wordt uitgenodigd om mee te doen.  
 

6. Samen sterk in winkelcentra en bedrijventerreinen  
 
Activiteiten in het gezamenlijk belang van ondernemers komen niet overal even gemakkelijk van de 
grond. Het oprichten van een zogenoemde bedrijfsinvesteringszone (BIZ) of andere manieren van 
verplichte samenwerking bevorderen de veiligheid en de sociale cohesie tussen ondernemers. Dit is 
goed voor de aantrekkingskracht van winkelcentra en bedrijventerreinen. Tegelijkertijd wordt 
voorkomen dat ondernemingen die niet betalen, de ‘freeriders’, wel profiteren en niet betalen. 

 
7. Starterscentrum 

 
In onze gemeente zijn veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) actief, veel bedrijven beginnen 
als éénpitter. Om hen te faciliteren stellen we voor dat een ontmoetingsplek wordt ingericht, waar zij 
tegen een laag tarief kantoor- of atelierruimte kunnen huren. Dit kan bijvoorbeeld op de 
bovenverdieping van het Raadhuis in Nootdorp, dat leeg komt te staan als de gemeenteraad naar 
Pijnacker verhuist in afwachting van de verkoop van dit pand. 
 

8. Overbruggen van de kloof tussen de ondernemer en de ambtenarij 
 
De gemeente gaat steeds intensiever samenwerken met ondernemers. Met de oprichting in maart 
2011 van het Economisch Platform Bedrijven heeft de ambitie tot samenwerken gestalte gekregen. 
Dat is een goede zaak! Tussen de commercieel denkende ondernemer en de ambtenarij die de wet- 
en regelgeving moet toepassen gaapt echter soms een kloof in denken en doen. Wij benadrukken het 
grote belang van het dichten van die kloof. Dat vraagt van alle betrokkenen creativiteit en de wil om 
tot elkaar te komen. Misschien dat de regeldruk kan worden verminderd. We zijn voorstander om 
een ontregelconferentie te organiseren, waaraan ondernemers en gemeente deelnemen. We 
denken dat het mogelijk is om nog slimmer dan nu al gebeurt in te zetten op het aantrekken van 
nieuwe bedrijven of om ondernemers te helpen met regelingen. Hier hoort ook een nauwe 
samenwerking tussen de gemeente en partners als de Kamers van Koophandel, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, opleidingsinstituten, MKB en andere maatschappelijke organisaties bij. 
 
 
 
 

 
 
 

 


