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Dames en Heren, 

 

Van harte welkom bij de Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 van de Soester Zakenkring.  Een bijzonder 

woord van welkom aan de burgemeester de heer Mik en het voltallige college.  Ook een bijzonder 

welkom voor de vertegenwoordigers van vrijwel alle fracties van de gemeenteraad en de heren van 

de Kamer van Koophandel.   

Wat een geweldige opkomst ook dit jaar.  Het doet ons als bestuur van de Soester Zakenkring steeds 

veel genoegen te merken dat de door ons georganiseerde bijeenkomsten zo goed bezocht worden.   

Wij hebben de afgelopen jaren ons erg bezig gehouden met de samenwerking tussen alles en 

iedereen die maar iets bedrijfsmatig doet in onze gemeente.  De Soester Zakenkring staat als een 

huis voor de aangesloten bedrijven.  Daarnaast is de Soester Zakenkring ook de koepelorganisatie 

waarin de diverse bedrijvenkringen en de middenstandsorganisaties bij aangesloten zijn.  Ook de 

nieuwe Stichting voor ZZP-ers, Soest Netwerkt, is inmiddels bij ons aangeschoven.  Wij kunnen dus 

stellen dat wij de vertegenwoordigende organisatie zijn voor het gehele bedrijfsleven en 

middenstand in de gemeente Soest. 

In dat kader wil ik even stilstaan bij de samenwerking in de regio Amersfoort.  Als Zakenkring zijn wij 

altijd aanwezig bij het overleg tussen de Bedrijvenkringen in de regio. Als regio zien wij een 

samenwerkingsverband met de bedrijvenkringen in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 

Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.  Ook de wethouders Economische Zaken van deze 

regio gemeenten hebben regelmatig gesprekken.  Opzet is om het bedrijfsleven in de regio te 

stimuleren en mogelijkerwijs nieuwe bedrijven naar de regio te halen.  Hierin stemmen wij af met de 

gemeente dat wij ook hier elkaar in stimuleren en ondersteunen.  De gemeente Amersfoort speelt 

hierin een belangrijke rol als grootste gemeente.  Toch blijven wij hierin zeer terughoudend.  Dat we 

daarin gelijk hebben blijk maar weer eens uit het gedrag van sommige politici in de gemeente 

Amersfoort. Gelukkig blijven wij in Soester hierop alert en zijn in staat de samenwerking met de 

gemeente Soest naar een nog hoger niveau te tillen.  Het frequente overleg met het college van 

burgemeester en wethouders en diverse medewerkers van de gemeente draagt daar zeker toe bij.  

Diverse initiatieven van zowel van onze zijde als van de gemeente wordt in een constructieve wijze 

opgepakt en waar nodig ondersteunen wij elkaar. 

Voorbeelden van wat we zoal deden via de Bedrijven Management Organisatie Soest in 2012 

realiseerden en continueren in 2013: 

-  Kwalitatief goed georganiseerde bedrijventerreinen 

-  Beheer van de openbare ruimte  

-  Veiligheid op de bedrijventerreinen 

-   Gemeente en bedrijven helpen om personeel (met een probleem) aan te nemen 

-   Groenonderhoud bedrijventerreinen 

-   Het houden van spreekuren en daar uitkomende acties uitvoeren  

-   Overleg met de winkeliersverenigingen 

-   Overleg met alle andere (semi-) overheden, zoals KvK, Provincie, Regio-overleg, VNO/NCW, andere 

bedrijventerreinen buiten Soest. 
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Samen met diverse onderwijsinstellingen en leden van de diverse organisaties werken wij mee in het  

Platform Onderwijs en Arbeid.  Deze samenwerking is er op gericht om zoveel mogelijk mensen in 

Soest aan het werk te krijgen c.q. te behouden.  Ook diegenen die niet zo makkelijk plaatsbaar zijn.  

Samen kunnen we wel tot resultaten komen.  Juist op deze terreinen kunnen gemeente en 

ondernemers elkaar aanvullen. De kennis met elkaar delen en samen zoeken naar oplossingen levert 

ons inziens betere resultaten.  

De arbeids‐ en re-integratieplicht gaat straks  voor iedereen gelden, evenals de plicht tot   

tegenprestatie: geen vrijblijvendheid van de kant van de gemeente, maar eveneens een  verplichting. 

Door het met elkaar in gesprek te blijven, kunnen wij hier snel op inspelen. 

De wereld om ons heen verandert erg snel.  Door de komst van nieuwe media zoals internet, twitter 

en andere moderne communicatiemiddelen wordt het steeds moeilijker om alles bij te benen. Ik zou 

niet durven te voorspellen waar dit gaat eindigen.  10 jaar geleden had nog niemand gehoord van 

flexwerken en de laatste jaren nemen de files alleen maar af mede omdat steeds meer mensen van 

huis uit kunnen inloggen en zo actief kunnen zijn voor hun werkgever.  Woorden als 

videoconferenties en sneller dataverkeer zijn aan de orde van de dag.  Dit vraagt veel van ons als 

ondernemers en als je maar even durft stil te staan loop je al achter. 

Niet alleen in het bedrijfsleven veranderd voortdurend veel, ook de gezondheidszorg is voortdurend 

in beweging. Een algemene trend in de zorg is dat de overheid aan het privatiseren is. 

Zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen worden in toenemende mate beschouwd als risicodragende 

ondernemingen. Er ontstaat ruimte voor particulier initiatief, wat overigens nog wel aan sterke 

regelgeving is onderworpen. Dit is vooral een trend die vanuit de landelijke politiek wordt 

aangestuurd. 

Een belangrijke andere ontwikkeling is de ontmanteling van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten. Deze wet dekte de kosten voor de mensen met een handicap, langdurige en chronische 

zieken. Een deel van de aanspraken uit deze wet worden overgeheveld naar de gemeenten. En 

worden uitgevoerd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO! De gemeente krijgt 

daarmee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een belangrijk deel van de activiteiten die 

eerst via de zorgverzekeraar werden uitgevoerd. Deze transitie zal de komende jaren vorm krijgen 

Waar gaat het nu om. De bedoeling is dat het vangnet nu actief gemaakt wordt. M.a.w. mensen 

moeten meer verantwoordelijkheid krijgen en worden gedwongen meer mee te doen en gebruik te 

maken van sociale netwerken. Maar ook moet er dichter bij de burger ondersteuning worden 

geleverd, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. In feite wordt dit deel uit de zorg gehaald. Een ander 

aspect is de preventie. Beter voorkomen dan genezen. De regie over de investering in preventie ligt 

dan bij de gemeente. 

Al deze trends overziend zou je de vraag kunnen stellen: wat zou de bijdrage van het bedrijfsleven 

kunnen zijn aan deze ontwikkeling? Moeten wij op lokaal niveau niet eens gaan nadenken over hoe 

ook het bedrijfsleven in deze trend een rol zou kunnen spelen?  

Het zou naar mijn oordeel niet zo moeten zijn dat de gemeentelijke overheid ook daadwerkelijk 

activiteiten gaat uitvoeren die ook in particulier initiatief kunnen plaatsvinden. 
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Naar mijn oordeel is deze belangrijke taak van de gemeente een kans, ook voor het bedrijfsleven in 

Soest en Soesterberg. 

In mijn optiek is de gemeentelijke overheid alleen een regisseur en stelt ze de indicatie voor de te 

leveren zorg. De uitvoering zou prima door het bedrijfsleven gedaan kunnen worden. 

Ik pleit er dan ook voor om in de komende tijd een commissie samen te stellen die in kaart brengt: 

1. welke nieuwe activiteiten zijn er te herkennen? 

2. wat zou de rol van het bedrijfsleven kunnen zijn? 

3. hoe realiseren we de toewijzing aan het bedrijfsleven? 

4. Hoe kunnen administratieve procedures worden vereenvoudigd (tegengaan bureaucratie)? 

Deze commissie zou kunnen bestaan uit deskundigen uit het lokale bedrijfsleven, deskundigen uit het 

zorgveld en de vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid. 

Ik vind het de verantwoordelijkheid van de overheid om zoveel mogelijk de bedrijvigheid in deze tijd 

van recessie te stimuleren. Naar mijn mening ligt hier een kans. Het is goed om deze samenwerking 

tussen zorg, overheid en bedrijfsleven goed in kaart te brengen en te kijken waar de kansen liggen. 

Moeilijke procedures moeten daarbij zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Wij prijzen ons gelukkig dat ook de leden van de gemeenteraad  bereid zijn om met ons als partner  

te overleggen.  Een afspraak hierover is gemaakt en wij zullen, nog voor dat de partijprogramma’s 

geschreven worden,  met de raad in gesprek te gaan over de wensen en verlangens van de diverse 

organisaties van het totale bedrijfsleven.  Hiermede hopen wij dat er nog meer positieve impulsen 

komen om het tij, wat ons de laatste jaren tegenzit, snel te keren. 

Ik wil niet al te veel cijfers met u doornemen, alhoewel ik er niet aan ontkom om hier toch iets over 

te zeggen.   

Aantal startende bedrijven: 

in 2010:  286 waarvan 253 ZZP’ers  Opheffingen 156 om 115 

In 2011:  337 waarvan 295 ZZP’ers    182 om 153 

In 2012:  312 waarvan 276 ZZP’ers    247 om 180 

Totaal van 2010 t/m 2012: 

935 startende bedrijven, waarvan 824 ZZP’ers 

Opheffingen: 585, waarvan 448 ZZP’ers 

Hieruit kunnen we concluderen dat het aantal starters jaarlijks nog steeds groter is dan het aantal 

opheffingen.  Wel is het zo dat het “overschot” jaarlijks beduidend kleiner wordt, maar het blijft 

positief dat er nog steeds nieuwe bedrijvigheid ontstaat  in Soest.  Dit bleek eens te meer uit het 

initiatief van onze  wethouder Economische Zaken om een congres voor bedrijven te organiseren.  De 

animo hiervoor was dusdanig groot dat er al snel naar een ruimere locatie gekeken werd. In 2013 zal 

hier ook een vervolg aan gegeven worden. 

Ter aanvulling zou ik graag nog twee dingen willen noemen:  



2013-01-11 - Nieuwjaarstoespraak Armand Trippaers, voorzitter Soester Zakenkring   Pagina 4 van 4 

 

•het overschot aan bedrijven wordt ook wel 'natuurlijke aanwas'  genoemd. Samen met het 

migratiesaldo (vestigingen minus vertrekkers) bepaalt dit in grote lijnen de ontwikkeling van het 

totale aantal vestigingen.  

•een ander opvallend gegeven  is het aanzienlijke verschil tussen Soest en de regio Amersfoort als 

het gaat om het aantal opheffingen. In Soest is het aantal opheffingen in 2012 veel sterker gegroeid 

dan in de regio, maar de groei van het aantal gestopte ZZP-ers was in Soest juist kleiner. Overigens 

zien we in 2012 dus een veel forsere toename van het aantal opheffingen (35%) dan in 2011 (16%). 

Als laatste wil ik benadrukken dat wij het overleg over, voor en door  Soesterberg zeer wezenlijk 

vinden.  Na vele jaren zijn er nu volop kansen om van deze kern in onze gemeente een parel te 

maken.  Rijk, provincie, gemeente en bedrijfsleven blijven meedenken en meewerken om hier een 

geweldige metamorfose te realiseren.  Wij prijzen ons gelukkig dat ook hier weer de raad met ons wil 

discussiëren over de uiteindelijke invulling van de diverse onderdelen van het Masterplan. 

Voorbeeld hoe het allemaal kan is het project “Winkelpromenade Soestdijk”.  Nu dat klaar is kan 

iedereen zien wat een fraai stukje Soest het geworden is.  Initiatieven vanuit het bedrijfsleven 

gecombineerd met bereidwillige medewerking van de gemeente en omgekeerd maken ons dorp 

steeds meer leefbaar en fraaier.   

Ook voor het winkelcentrum Soest Zuid zijn er inmiddels stappen ondernomen.  Wij beseffen dat dit 

altijd op korte termijn gerealiseerd kan worden.  Juist door goed overleg tussen eigenaar, huurders 

en gemeente zijn wij er van overtuigd dat ook hier mogelijkheden komen.  

De overheid trekt zich noodgedwongen steeds meer terug en het beroep op het bedrijfsleven neemt 

daarentegen toe.  Voorbeelden hiervan zijn ook de vele verenigingen in ons dorp die zonder 

bijdragen vanuit het bedrijfsleven geen bestaansrecht meer zouden hebben. Inwoners realiseren zich 

niet altijd wat voor inspanningen dit allemaal kost. 

Door de unieke samenwerking in Soest (vele gemeenten in onze regio zijn er jaloers op) hebben wij 

samen veel bereikt.  Een en een is hier vaker meer dan twee. 

Wij als bestuur van de Soester Zakenkring zijn er van overtuigd dat ook in dit nieuwe jaar  deze 

samenwerking tot mooie resultaten zal leiden.  

Ik wens u, mede uit naam van mijn collega bestuursleden, een in alle opzichten voortreffelijk 2013. 

Een goede gezondheid, goede zaken en vooral genieten van alles wat Soest ons te bieden heeft. 

 

Soest, 11 januari 2013. 

  

 


