Ondernemers en Politiek

‘Gemeenteraad moet veel
zakelijker denken’
Het kost veel tijd en dus geld, je verliest er opdrachten door. Toch heeft zzp’er Wildrik
Burema geen seconde spijt dat hij 11 jaar geleden koos voor het lidmaatschap van
de Eindhovense gemeenteraad.
‘Ik wilde graag invloed hebben op het
bestuur van de stad’, motiveert Burema
zijn keuze voor de gemeentepolitiek.
Dat hij ondernemer is, vond hij daarbij zelf een pré, al was zijn partij wat
sceptischer. Het was ook wel opvallend
dat hij als PvdA’er onder meer kwam
met een plan om een onderzoek te
laten doen naar het inkoopbeleid van
de gemeente. Zelfs de VVD keek daarvan op. ‘Ik had als ondernemer aan de
andere kant gemerkt hoe de overheid
vaak niet wordt beschouwd als serieuze
klant. Het idee is dat je kunt declareren
wat je wilt. Dat is na dat onderzoek over.
Eindhoven bespaart nu 8 miljoen per
jaar en dat kan nog verdubbelen. Dat is
toch belastinggeld dat nu beter besteed
kan worden.’
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Burema begrijpt wel waarom er relatief
weinig ondernemers in de gemeenteraad zitten. ‘Het kost heel veel tijd, je
krijgt een vergoeding voor 20 uur, maar
het kost al snel 30 uur per week en dan
nog versnipperd ook. Ikzelf heb ook
opdrachten moeten afwijzen, omdat ik
de schijn van belangenverstrengeling
wilde voorkomen, als een opdrachtgever bijvoorbeeld subsidie kreeg van de
gemeente.’ Toch vindt hij het belangrijk dat de gemeente veel zakelijker
leert denken. ‘Zelfs de raad wordt grotendeels bevolkt door ambtenaren van
bijvoorbeeld naburige gemeenten. Dat
bepaalt de sfeer van de besluitvorming.
Ondernemers hebben toch een andere
kijk op de politiek. Ze weten dat het
geld wel verdiend moet worden.’

Ze lijken nog ver weg: de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend
jaar. Maar nu al zijn lokale partijen druk
bezig met het voorbereidende werk.
De zoektocht naar kandidaten voor op
de kieslijsten is in volle gang. Aan het
einde van de zomer en in het najaar
wordt doorgaans aan het verkiezingsprogramma gewerkt. De Kamer van
Koophandel (KvK) Brabant vindt dat ook
ondernemers hun stem moeten laten
horen. Via de accountmanagers in de
regio roept de KvK ondernemers op om
gezamenlijk (per gemeente) een aantal speerpunten te formuleren en deze
onder de aandacht te brengen bij de
politiek. Het kan dan bijvoorbeeld gaan
om de bereikbaarheid, de inrichting van
de openbare ruimte, regeldruk, veiligheid of toerisme. Uiteraard dienen deze
punten lokaal te worden ingekleurd.
Ondernemers kunnen de onderwerpen

die zij belangrijk vinden op verschillende manieren onder voor het voetlicht brengen. De KvK is ondernemers
hierbij graag behulpzaam Natuurlijk is
het van belang dat ondernemers ook
op belangrijke momenten in aanloop
naar de verkiezingen, zoals bij lijsttrekkersdebatten, hun gezicht laten
zien. Verder roept de KvK ondernemers op politiek actief te worden en
kandidaat-raadsleden of wethouders
naar voren te schuiven. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met onze specialisten Willem Vetter
(wvetter@brabant.kvk.nl of (040) 232
32 61) of Bob van Dijk (bdijk@brabant.
kvk.nl of (040) 232 32 67) of met de
accountmanager in uw regio (foto
hiernaast).
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