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Impact van de lokale overheid

• Wat mogen ondernemers verwachten van hun lokale overheid ?

• Een vlotte samenwerking

• (adem) Ruimte om te ondernemen in bedrijvige kernen

• Een vlotte bereikbaarheid

• Een faire fiscaliteit

• Terzijde:



Hoe moeten steden en gemeenten de lokale 
economie ondersteunen ?



COVID 19 en lokale relance – waar staan we nu?

Lockdown (maart-mei 2020)
Communicatie

Praktische ondersteuning

Opschorten of schrappen belastingen: 
inname openbaar 
domein/terrassen/markten, 
concessies, ongeadresseerd drukwerk

Premies, bonnenacties

Versterking lokale markt: promotie 
lokaal aankopen, betalingsbeleid tav
leveranciers, gemeentelijk 
aankoopbeleid

Herstart diverse sectoren (mei) 
(11/05 handel, 18/05 markten, 08/06 
horeca, ? events)

Herinrichting openbaar domein (in tijd 
en ruimte)

Doorstart
Vooronderzoek

Gerichte investeringen

Versterking en innovatie lokaal 
sociaal-economisch netwerk met 
digitalisering als opportuniteit

- Community2B

- GOV2B

- B2B

- B2C



Hoe pakt men het aan in Finland ?

In Finland, we have recently drafted guidelines together with the Association of Finnish 
municipalities regarding on the recovery of municipalities and businesses operating in 
them. The recommendations are in Finnish, but in a nutshell they include topics such as: 

• dialogue between municipality and businesses (dialoog tussen ondernemers en hun
gemeente)

• rental contracts between businesses and municipalities (huur en concessies)

• COVID-19 business liquidity support in municipalities (financiële ademruimte)

• public procurement (aankoopbeleid)

https://www.localfinland.fi/


Hoe pakt men het aan in Finland  ?(2)
We have also gathered a (huge) list of measures taken in municipalities to support entrepreneurs. 

However, it is in Finnish and would take too long to translate it. I have summarized below some measures taken in municipalities.

Info en advies, 
In samenwerking met de 
ondernemersverenigingen

• Corona advice online or phone service points for entrepreneurs
• Corona cooperation between municipalities and business 

supporters (business parks, entrepreneur associations etc) to 
enforce and coordinate resources for guiding and giving advice 
to entrepreneurs through the crisis. 

Financiële ademruimte:

lokaal aankoopbeleid, snelle betaling 
facturen, opschorting 
belastingen/huur/concessies, 
betalingsuitstel, premies

• Supporting local businesses by speeding up public 
procurements in municipality

• Swift payments by the municipalities when purchasing from 
businesses

• Discounts for businesses in their rental contracts with 
municipalities

• Municipalities give extra payment time for businesses in 
municipal fees

• Municipal crisis grants for businesses (in addition to national 
ones)

• Handing out b2b-service vouchers to entrepreneurs 
(5000e/voucher)

Sensibilisatie rond Winkelhier • Local media giving limelight to local businesses 

Diversen • Offering free optical fibre networks for entrepreneurs



Hoe pakt men het aan in Frankrijk ?

Most of French municipalities have taken some measures to help local entrepreneurs 
overcome the crisis. There are not a lot of measures because municipalities don’t have 
much power in this area. 

For instance : 

• Special support via a phone number

• Communication : call on citizens to support local businesses 

• Deferral of municipal taxes payment



Insteek Chambres de commerce et de 
l’artisanat -Frankrijk (2) 

• I would like to share with you the French recovery plan that you can find attached. I 
believe it contains some interesting points.They envisage a series of measures that 
focus on the:

• Investing in local and sustainable production 

• Artisans as the main actors of the green economy

• Improve enterprises access to financial assistance related to research and innovation

• Measures related to public procurement



Lokale relance samen met Covid 19

BASICS

Financieel

Partnerschap

KORTE TERMIJN

Info en 
ondersteuning

WinkelHier

LANGE TERMIJN

Robuust netwerk



LOKALE RELANCE:         Zijn de basics in orde ?
• Financieel:

• Opschorting lokale belastingen type inname openbaar domein, markten, terrasbelasting, 
ongeadresseerd reclamedrukwerk 

• totdat de lokale economie zich hersteld heeft

• Opschorting betaling concessies – totdat de lokale economie zich hersteld heeft

• Investeringen

• Een aankoopbeleid dat lokale spelers alle kansen biedt

• Snelle betaling van leveranciers

• Organisatorisch:

• Aanspreekpunt voor ondernemers, 

• Ondersteuning ondernemers in zware moeilijkheden (Dyzo)

• Dialoog met ondernemers, 

• Een wendbare overheid



LOKALE RELANCE:          Acties op korte termijn

• Informatie

• Ondersteuning in dialoog met de ondernemers 

• Financieel

• Praktisch

• Psychologisch

• Winkelhier 

• Als lokale overheid

• Stimuleren van de bevolking om te Winkelhieren

• Versterking lokaal economisch netwerk



LOKALE RELANCE               Doorstart

• 0. Voorafgaand onderzoek

• 1. Individueel

• 2. Duurzaamheid

• 3. Economisch netwerk



LOKALE RELANCE               Doorstart

0. Voorafgaand onderzoek: 
✓ Hoe ziet het sociaal-economisch landschap van onze gemeente/regio eruit ? 

✓ Wat zijn de economische gevolgen:

✓ Te verwachten faillissementen

✓ Gevolgen voor de werkgelegenheid

✓ Welke sectoren zijn getroffen ?

✓ Welke sectoren/ecosystemen kunnen fungeren als speerpunt in de relance ?

✓ Welke opportuniteiten zijn er in bvb. digitalisering, vakantie in eigen land ?

✓ Welke impact kan de gemeente of stad hierop, complementair op maatregelen andere overheden, uitoefenen ?

✓ Wat betekent dit voor het beleidsplan economie  en andere beleidsplannen die impact hebben op het 
ondernemerschap ? Oa. Kinderopvang, openbare werken…



LOKALE RELANCE               Doorstart

1. Individueel: Ondersteuning ondernemers via een “future proof” contract 

(naar analogie van starterscontracten waarbij de gemeente startende ondernemers steun verleent 
onder voorwaarden)

• Begeleidingen, zowel bedrijfstechnisch als psychologisch

• Stimulering innovatie

• Ondersteuning investeringen

• https://www.unizo.be/begeleidingen

https://www.unizo.be/begeleidingen


LOKALE RELANCE               Doorstart

2. Mikken op duurzaam dus klimaatrobuust ondernemerschap

• Burgemeestersconvenant: vermindering CO²-uitstoot

• Water

• Energie

• Bedrijvige kernen: afbakening (winkel)kerngebieden en winkelarme gebieden met focus 
ondersteuningsmaatregelen op deze gebieden



LOKALE RELANCE               Doorstart

3. Robuuster maken van het lokaal (economisch en maatschappelijk) 
netwerk:

• G100 – welke maatschappelijke noden zijn er en hoe kunnen de diverse groepen hierop 
inspelen ?

• Speeddates type “ik vraag het aan”



LOKALE RELANCE               Doorstart

3. Robuuster maken van het lokaal (economisch en maatschappelijk) 
netwerk:

• B2C: toerisme: connectie tussen initiatiefnemers vakantie in eigen land en lokale 
leveranciers

• B2C: nieuwe samenwerkingsmogelijkheden

• B2B: 

• Zakendoen met elkaar

• Korte keten, circulaire initiatieven

• Architect meets maker

• GOV2B: zakendoen met je gemeente, investeringen in digitalisering/innovatie/ecosystemen

• Digitalisering en innovatie als hefboom



LOKALE RELANCE – Omkadering en monitoring

• Taskforce/Raad lokale economie: bespreking vooronderzoek, bepaling prioriteiten, opvolging 
en bepaling nieuwe acties

• Voor handel en horeca: bepaling reconversiezones (kernwinkelgebieden miv ruimte voor 
diensten en ambacht en winkelarme gebieden)

• Lokale connectie: lokaal label “made in”

• Korte keten: 

• Connectie tussen producenten en handelaars

• Lokale connectie B2B

• Onderzoek reële effecten van maatregelen en investeringen (vb:  lokale cadeaubonnen) – cfr
onderzoek Universiteit Antwerpen

• Is er een bovenlokale dimensie die we moeten exploreren ?

• Wat hebben we geleerd uit deze crisis ?



Het netwerk wint altijd 

GEMEENTE
Ontwikkeling ondersteunend aanbod voor 

individuele ondernemers

Ondernemingen zo snel mogelijk terug op 
volle toeren laten draaien

In kaart brengen en faciliteren nieuwe 
opportuniteiten (B2C,B2B, GOV2B)

Gedragen en aangepaste omkadering 
economie

ONDERNEMERS
Beter zicht op en aanbod van individuele 

ondersteuningsmogelijkheden

Meer lokale samenwerkingsmogelijkheden 
(B2C, B2B, GOV2B)  via exploratie nieuwe 

opportuniteiten

Impact op lokaal economisch beleid



- op de koffie met de burgemeester
- onthaal nieuwe ondernemers
- netwerking B2C, B2B, …
- zakendoen met uw gemeente/stad

offline/online

Lokale
afzet-
markt

(zelf)

tewerk
stelling

Rand-
voor-

waarde
n

Econ.

Netwerk

Lokale 
economie:

Events

B2C:

Winkelhier

B2B:

bewust netwerken

GOV2B: 
Zakendoen met 
uw gemeente

Continue 
alertheid

Adviesraden

Intentionele 
ontmoetingen  met 

lokale overheid

Op de koffie met de 
burgemeester 

(jaarlijks)

Hackaton smart city

Onthaal nieuwe 
ondernemers

Vrije beroepen, 
freelancers  en 

zorgverstrekkers niet 
vergeten ?

Jaarlijks

Events die het lokaal netwerk
versterken



Eerste netwerkactiviteit: 
“op de koffie met de burgemeester”

• Doel:

Toelichting en toetsing van beleidsplanning en acties

• Verloop:

• Algemene toelichting beleidsplanning en maatregelen

• Informeel contact tussen individuele ondernemers en 
burgemeester/schepenen/diensten



Tweede netwerkactiviteit: 
“zakendoen met uw gemeente”

• Doel:

• Versterking connectie tussen de gemeente/stad en haar lokaal 
verankerde ondernemers

• Mogelijkheid voor ondernemers om zich te profileren als 
potentiële leverancier

• Verloop:

• Algemene toelichting wet op de overheidsopdrachten (specifiek 
accent: aanvaarde factuur)

• Toelichting aankoopbeleid stad en procedures om zich kandidaat 
te stellen

• Bij offline event: Informeel contact tussen individuele 
ondernemers en aankopers van de gemeente/stad



Derde netwerkactiviteit: 
speeddates

• Doel:

• Versterking lokaal economisch netwerk, onthaal nieuwe ondernemers

• Exploratie nieuwe lokale economische opportuniteiten (samenwerking, klant, leverancier)

• Ervaringsuitwisseling

• Verloop:

• Aparte speeddates ngl sectoren: B2C, B2C, B2GOV, toerisme, horeca …

• “Corona-speeddate”: ervaringsuitwisseling zakendoen in tijden van Corona



✓ 3. Gezondheid en welzijn

✓ 8. Waardig werk en economische groei

✓ 10. Ongelijkheid verminderen

✓ 11. Duurzame steden en 
gemeenschappen

✓ 12. Verantwoorde consumptie en 
productie

✓ 13. Klimaatactie

✓ 16, Vrede, justitie en sterke publieke 
diensten

✓ 17. Partnerschappen

Rechtstreekse bijdrage tot

Bijdrage ondernemerschap tot 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG) van de VN 

(mens, klimaat, welvaart, vrede)


