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Beter onderwijs

ô

Meer energ¡ebespar¡ng en
energ¡e opwekken

Het MBO en HBO sluit onvoldoende aan bij wat nodig
is op de arbeidsmarkt. Meer maatwerk is nu mogelijk,
maar dan moeten scholen beschikbare budgetten wel
inzetten.

Er is in de detailhandel veel aandacht voor energiebesparing. De lijst erkende maatregelen vormt een
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leidraad voor een effectieve besparing in de winkel.
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Minder lokale lasten
De lokale belastingen voor bedrijven zijn veel harder
gestegen dan woonlasten. Voorkom lastenverschuiving
naar ondernemers die de lokale economie draaien.
Beperk de lokale regeldruk van onnodige heffingen en

vergunningen.
Zorg voor doorlopende leerlijnen in het gehele
beroepsonderwijs en focus dus niet alleen op de
ROC's;
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Koppel OZB tarieven voor bedrijfspanden en
woningen aan elkaar voor een evenwichtiger
lastenontwikkeling;
Verhaal tekort OZB bij leegstand bedrijfspanden niet
op andere ondernemers. Leg die last bij eigenaren.
Zet in op de Bedrijfsinvesteringszone, in plaats van
investeren uit de reclamebelasting;
Precarioheffing levert per saldo niets op. Afschaffen
en regulieren via algemene regels over gebruik van

openbare ruimte;

Meer ru¡mte om te ondernemen

Het vern¡euwen van winkelgebieden gaat makkelijker
met bi¡passende regelgeving die ru¡mte en flexibiliteit
biedt om te ondernemen.
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Organiseer samenwerking tussen het bedrijfsleven in
de regio en de scholen om dat gewenste maatwerk
te regelen;
lnnovatie in de sector gaat snel. Stimuleer juist die
bedrijven in je regio om leerplekken te introduceren
en praktijkstages voor docenten.

Voor het draagvlak is het belangrijk om verschillen in
regelgeving en uitvoering op lokaal niveau te voorkomen. Sluit aan bij bestaande landelijke standaarden;
Maak een effectieve logistiek voor bevoorrading
mogelijk en voorkom onnodig brandstofverbruik
door goede routering en faciliteer door ruimere
tijden voor belevering;
Stimuleer het benutten van daken van winkelcentra, meubelboulevards en distributiecentra voor het
opwekken van duurzame energie.

Maak het voor panden in het centrum mogelijk om
functies te wisselen, zoals retail, diensten, cultuur
en horeca;
Benut alle mogelijkheden binnen de wettelijke
inrichtingseisen voor de combinatie van
horecavergunning en detailhandel, door
centrumbestemming;
Bied in het centrum meer ruimte voor
ondergeschikte horeca in winkels;
Maak procedures voor evenementen in én om
winkels eenvoudiger en sneller.
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Minder criminaliteit

Veilig winkelen is een basisvoorwaarde voor consument, ondernemer, werknemer en inwoner. Diefstal,
ramkraken, overvallen en fraude kosten ondernemers
jaarlijks landelijk meer dan één miljard euro.
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Winkeldiefstal moet meer prioriteit krijgen bij de
politie;
Maak het aangifteproces laagdrempeliger om te
zorgen dat winkeliers wel weer aangifte doen;
Stimuleer contact tussen politie en detailhandel. Niet
alleen achteral wanneer een misdrijf is gepleegd.
Werk mee met het Keurmerk Veilig Ondernemen;
Neem een rooftassenverbod op in de APV want
zulke geprepareerde tassen zijn hetzelfde als ander
n brekersgereedschap;
Denk mee met bouwkundige aanpassingen aan
winkelpanden ter voorkomen van ramkraken.
i
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Vervang vergunningen voor reclameborden,
winkeluitstallingen, voorwerpen in de openbare
ruimte en gevelreiniging door melding, zoals de VNG
adviseert.

Intere ssante informatie rondom de gemeenteraailsv erkíezingen
vind j e op www.ínr etaiLnUg eme enter øailsv erkíe zíngen.
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