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Dames en heren, fijn om u hier allemaal weer te zien, op deze feestelijke eerste bijeenkomst 
van de Soester Zakenkring in het nieuwe jaar.  
 
De eerste dagen van 2015 hebben wij inmiddels achter ons gelaten. Het belooft in ieder geval 
voor uw gemeente een bijzonder jaar te worden. We hebben er immers sinds 1 januari 
nieuwe taken bijgekregen op het gebied van zorg en werk. Wij zijn verantwoordelijk voor 
vrijwel de gehele jeugdzorg en voor de begeleiding van mensen die extra ondersteuning 
nodig hebben bij zelfstandig wonen of bij het zoeken naar werk. Een klus die ons 
tegelijkertijd, dat zult u als ondernemers begrijpen, de nodige hoofdbrekens oplevert. Omdat 
we met 50 procent meer omzet onze inkoop voor die zorg moeten gaan regelen en dat we dit 
tegelijkertijd wel tot een perfecte uitvoering willen brengen. U zult begrijpen, het 
afbreukrisico is groot en het moge duidelijk zijn: het is dan ook geen makkelijke klus. Wel een 
prachtige uitdaging, voor ons als ondernemer binnen het publieke domein. Eentje die wij met 
durf en drive oppakken.  
Niet alleen omdat ik ervan overtuigd ben dat deze extra taken bij ons als lokale gemeente het 
meest op hun plek zijn, hoewel we sommige in regionaal verband gaan aanpakken. Maar 
vooral omdat we mogelijkheden zien. Kansen zien.  
 
Dat zal u als ondernemers ongetwijfeld aanspreken. Kansen zien en kansen grijpen is toch een 
eerste vereiste bij succesvol ondernemen. En na een paar magere, voor sommigen van u zelfs 
ronduit slechte jaren, zijn de economische prognoses de ondernemer eindelijk weer eens 
gunstig gezind. Het thema, zoals ook op de uitnodiging voor deze feestelijke 
nieuwjaarsviering staat, is wat dat betreft veelzeggend: ‘Ziet u licht in de duisternis?’ Jazeker, 
want er is reden tot optimisme. Het voorzichtige herstel lijkt zich door te zetten en de 
verwachting is dat de economie de komende jaren zelfs weer wat zal groeien. 
 
U staat als ondernemer midden in de samenleving. Een veranderende samenleving. Die 
veranderingen vragen om medewerking en het meedoen van alle partijen. Van ons als 
gemeente, van u als ondernemers. En het mag gezegd worden dat wij in Soest gezegend zijn 
met een groeiend aantal maatschappelijk betrokken ondernemers. Ondernemers die niet 
alleen kansen zien, maar ook om zich heen kijken, zich afvragen wat zij voor de samenleving 
kunnen betekenen en zich daar actief voor willen inzetten.  
 
Daar ben ik ontzettend trots op. En we hebben ook grote behoefte aan dat soort 
ondernemers, nu wij als overheid meer met minder moeten en willen bereiken. Een 
wisselwerking met ondernemend Soest, een samenwerking met een actief betrokken, 
maatschappelijk ondernemende Soesters en Soesterbergers, is in deze tijd onontbeerlijk.  
 
Ik heb er afgelopen maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur al een 
en ander over gezegd:  
De eigen verantwoordelijkheid nemen, samen met anderen: dat is de opgave waarvoor we 
met ons allen staan. Ook op het gebied van ondernemen en ondernemerschap. Laten wij die 
klus met elkaar gaan klaren. Je actief inzetten voor een gezond ondernemersklimaat met 
aandacht voor elkaar en voor de omgeving. Door initiatief te nemen. Iets zien en daar iets 
mee doen.  
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Ik weet dat ik hier sta voor een groep mensen die zich al actief inzet voor onze samenleving, 
dus u heeft hier vast al ideeën over.  
En andersom willen wij ook samen met u ons blijven inzetten voor een goed 
ondernemersklimaat. Want ik wil benadrukken dat ondanks deze ingrijpende veranderingen 
voor ons als gemeente, wij wel de overheid willen blijven waarop u kunt rekenen. Dat wij 
zoveel mogelijk de dingen willen blijven doen die we als overheid kunnen doen. En met elkaar 
wordt al het nodige gedaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het jaarlijkse ondernemerscongres, 
het Bedrijven Platform Duurzaamheid, maar ook met behulp van onze welbekende 
bedrijfscontactfunctionaris proberen we samen met u het beste uit elkaar te halen voor de 
lokale ondernemer en daarmee voor onze gemeente.  
We zijn in gesprek met u om samen de leegstand van winkel- en bedrijfspanden in onze 
gemeente  aan te pakken.  
Verder kijken we naar regionale samenwerkingen en ontwikkelingen, zodat we daar allemaal 
de vruchten van kunnen plukken. En niet te vergeten werken we met het Toeristisch Platform 
en verschillende ondernemers aan het op de kaart zetten van onze mooie gemeente, die met 
de recente komst van het Nationaal Militair Museum en de opening van het Park Vliegbasis 
twee prachtige trekpleisters erbij heeft gekregen.  
 
Deze kansen en projecten gaan het komende jaar weer een vervolg krijgen en we hebben er 
zin in om die uitdaging samen met u aan te gaan. En ongetwijfeld heeft u zelf ook ideeën om 
ons ondernemersklimaat te behouden en te versterken. Of als er voorbeelden komen van 
regelgeving die voor u tegenstrijdig en belemmerend werken, dan horen wij dat natuurlijk 
ook graag. Het nieuwetijdse ondernemen is wat mij betreft altijd een wisselwerking, een 
samenwerking. Zo zorgen we er samen met u voor dat het in Soest en Soesterberg prettig 
wonen, leven én ondernemen is. 
 
Ik wens u dan ook niet alleen een gezond, gelukkig en voorspoedig, maar vooral een actief, 
succesvol en maatschappelijk betrokken 2015 toe. Dank u wel. 


