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Onderwerp: Startup-klimaat
De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2016
constaterende dat :
- startups iets wezenlijk anders zijn dan standaard startende of kleine ondernemers;
- startups zorgen voor 60% van de banengroei in Nederland ;
- startups de potentie hebben om uit te groeien tot zeer succesvolle bedrijven op de
wereldmarkt;
- startups een ander ondernemersklimaat nodig hebben dan ‘normale’ startende
ondernemers1;
Overwegende dat:
- startups een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de
(kennis)economie;
- startups innovatieve oplossingen kunnen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen
waarvoor we in Nederland staan;
- startups barrières ervaren in de groei van hun bedrijf door wet- en regelgeving die niet op
hun situatie is toegesneden of door ontoereikende voorzieningen;
- De leegstand op sommige bedrijventerreinen ruimte bieden voor innovatieve startups;
- Door ruimte te maken voor startups de gemeente Heerhugowaard op de kaart gezet kan
worden als innovatiestad op onder meer de gebieden Energie en Zorg;
Spreekt uit:
Dat het bevorderen van een goed startup-klimaat van belang is voor het leef- en
ondernemersklimaat van de gemeente en van belang voor de innovatiekracht van startups.
Verzoekt het College:
- te onderzoeken hoe het startup-klimaat kan worden verbeterd op het gebied van
huisvesting, kennisdeling, talent, regelgeving en financiering;
- startups te stimuleren zich te melden als impuls voor bedrijventerreinen als De Frans en
leegstaande gebouwen;
- te onderzoeken of er specialisaties mogelijk zijn (als bijvoorbeeld zorg of energie) om zo
als gemeente mee te profiteren op het gebied van citymarketing en te zorgen voor een
aantrekkende werking;
- te onderzoeken hoe het bedrijfsleven kan worden betrokken bij het op weg helpen van de
startups (stages, kennisdelen etc.).
- Uiterlijk in de commissie Middelen-Stadsbeheer van december 2016 terug te komen met
de bevindingen.
En gaat over tot de orde van de dag,
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http://startup-ecosystem.compass.co/ser2015/ voor het downloaden van het rapport “2015 Global Startup
Ecosystem Ranking”

