9 januari 2014

Takenpakket KMO-ambtenaar
volgens elektronische bevraging leden KMO Bornem dd.22/10/’13
AANSPREEKPUNT
-

Aanspreekpunt voor acute problemen waaronder verkeersproblemen en koppeling tussen
politie en diverse gemeentelijke diensten
Aanspreekpunt voor acute commerciële problemen

INFORMATIE & COMMUNICATIE
-

Informatie en bemiddelen bij bouwvergunningen (langskomen op bedrijf zodat ondernemers
hier geen onnodige tijdverlies door hebben)
Informatie en bemiddelen bij milieuvergunningen (langskomen op bedrijf zodat
ondernemers hier geen onnodige tijdverlies door hebben)
Opmaken van bedrijvenlijsten
Overzicht panden die te koop of te huur zijn (immodatabank)
Info over beschikbaarheid van gronden op bedrijventerreinen
Milieuvergunning ( klasse 2 & 3 )
Stedenbouwkundige vergunning (incl. voor uithangborden van > 1m2)
Opmaak BPA's
Afleveren bodemattest
Sociaal-economische vergunning ( > 400 m2)
Stopzetting handelsactiviteit, formaliteiten
Vergunning/toelating inname openbare weg bij bouwwerken, plaatsen stelling, kraan,
container, …
Energiepremies en fiscale voordelen mbt energiebesparende maatregelen
Inbraakpreventie – premie/fiscale voordelen
Publiciteit aan handelszaak
Gemeentelijke hinder attest voor aanvraag
Informatieplicht wegenwerken
Aanvraag bewegwijzering
Afleveren parkeerkaarten (bv. voor vrije beroepen)
Bedrijfsafval
Afvalwater
Promotie: Uitgeven bedrijvengids/Op internet
Pagina 1 van 3

-

Ter beschikking stellen van publiciteitspanelen
Onthaal en informatie
Uniek loket voor ondernemers
Specifieke media naar ondernemers
Aparte webpagina
Nieuwsbrief
E-zine
Verstrekken van specifieke info voor ondernemers
M.b.t gemeentelijke aangelegenheden (bedrijfsbelastingen, etc…)
M.b.t. bovenlokale aangelegenheden (handelshuurwet, opmaak bedrijfsvervoersplannen,
reglementering voeding, …)
Infopakket voor startende bedrijven

BELEID LOKALE ECONOMIE
-

Mobiliteit & Openbare werken
(mede) organisatie van openbedrijvendagen/gezamenlijke opendeurdagen (2x per jaar)
Veiligheidsaspecten ondernemen ( o.m. inbraakpreventie )
Bewegwijzering van individuele bedrijven
Bewegwijzering in/naar bedrijvenzones
Premies voor ondernemers & gerichte acties
Inspraak / Adviesorganen voor ondernemers
Doorverwijzing naar andere diensten (RVA, Vlaamse Overheid, VLAO, Dierengezondheidszorg
Vlaanderen, VLM, ondernemersloketten, Federaal Voedselagentschap, …)
Ondersteuning diverse lokale partners tewerkstelling (PWA, Werkwinkel, …), met (mede)
organisatie van jobbeurs (ism VDAB?) (4x per jaar)

Daarenboven zijn we ervan overtuigd dat de KMO ambtenaar best ook enige ervaring heeft of
opbouwt in zake mogelijk subsidies (Europese en andere). Voor diverse economische projecten is het
mogelijk dat de gemeente steun kan vragen en krijgen bij hogere overheden. Op die manier wordt de
gemeentebegroting niet onder druk gezet en krijgt de locale economie toch een mooi project of
stimulans. Een voorbeeld hiervan zijn Europese subsidies voor het heraanleggen van winkelstraten.

We zijn ervan overtuigd dat een KMO ambtenaar volgende voordelen oplevert :
•

Ondernemers zijn sneller geholpen bij hun vragen aan de gemeentelijke overheid en kunnen
bijgevolg vlugger hun projecten starten , wat een gunstige economische impuls geeft in de
gemeente (o. a. op basis van tewerkstelling, meer en sneller belastinginkomen voor de
gemeente, vernieuwing en verfraaiing van het patrimonium etc…)
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•

De gemeente kan via bovenvermelde effecten een deel van de kosten van de KMO
ambtenaar recupereren en in bepaalde gevallen zijn investeringen via subsidies zien terug
betaald worden door de hogere overheden

Kortom een win - win situatie voor en de lokale ondernemers én voor de gemeente.
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