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Uw kenmerk

Geachte heer Deryckere,

Contactpersoon

Bij brief van 9 september 2016, ingekomen op 9 september 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

A.F. (Arie) Meulepas
Telefoon

(073) 681 27 87

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

ameulepas@brabant.nl

1. Is het onderzoek van dhr. Van Rijsewijk naar de behoeften van innovatieve
MKB-ondernemingen bij u bekend?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Ja, het onderzoek is ons bekend. April 2016 heeft dhr. Van Rijsewijk
zijn bevindingen gepresenteerd aan de gedeputeerde economie, de directeur
economie en de algemeen directeur van de BOM.

2. In hoeverre ondersteunt u de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek
van dhr. Van Rijsewijk?
Antwoord: Het genoemde onderzoek omvat interviews met 10 ondernemers,
behorende tot een specifieke doelgroep, nl. kleine en startende ondernemers.
De aanbevelingen op het gebied van klantcontact, doorlooptijd en kennisniveau
zijn waardevol en hebben overigens op meer instanties betrekking dan alleen de
BOM. De bevindingen en conclusies worden waar relevant meegenomen in het
BOM Meerjarenplan 2017-2020.
Van de 10 ondernemers hebben er overigens 5 ondernemers contact gehad met
de BOM. Deze 5 partijen hebben ondersteuning gehad vanuit de BOM of zijn
warm doorverwezen.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Welke beleidsaanpassingen is het College van plan door te voeren naar
aanleiding van het onderzoek van dhr. Van Rijsewijk?

Datum

Antwoord: Momenteel bereidt de BOM het Meerjarenplan 2017-2020 voor op
basis van de geformuleerde houtkoolschets. Onderdeel van dit traject is een
externe consultatie (imago-onderzoek, FD Brabant Circle, 1 op 1 gesprekken,
onderzoek Vlerick, etc.). Binnen deze consultatie is ook het onderzoek betreffende de punten klantcontact en communicatie - van dhr. Van Rijsewijk
meegenomen. Het college vraagt de BOM de genoemde bevindingen mee te
nemen, maar ziet geen aanleiding tot beleidsaanpassingen.
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4. Bent u het met het CDA eens dat ook voor kleinere ondernemers maatwerk
moet worden geboden door de BOM?
Antwoord: Ja, en de BOM levert in 90% van de gevallen maatwerk. Maatwerk
tav de bedragen, de voorwaarden, de financieringsstructuur etc. Het is juist een
kracht van de BOM dat zij zo flexibel kan zijn en daarin ook co-investeerders
meekrijgt.

5. Bent u bereid om de BOM te verzoeken aan innovatieve MKB-ondernemers
die een financieringsaanvraag doen maatwerk te bieden?
Antwoord: Zie ook vraag 4.

6. Het onderzoek van dhr. Van Rijsewijk spreekt ook van een gebrek aan
ondernemersgevoel bij de BOM. Ondersteunt u het tijdens de
rondetafelbijeenkomst geopperde voorstel om ondernemers uit het MKB een
actieve rol te geven in de investeringcomités van de BOM?
Antwoord: Nee, investeringsaanvragen worden beoordeeld door een externe
investeringscommissie. Deze commissie kent een afgewogen profiel, waarbinnen
ook ondernemers zijn vertegenwoordigd, naast ervaring met investeren,
contracten, supply-chain en sectorexpertise. We zien dan ook geen reden om de
samenstelling van de investeringscommissie aan te passen.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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