
Participatievoorwaarden
Voor Ondernemend Leiden en onze partners staat het ondernemersbelang altijd centraal. Om het ondernemersbelang te borgen en schijnparticipatie te voorkomen hebben we een aantal voor-
waarden waaronder we participeren. Centraal staat dat verwachtingen vooraf duidelijk zijn, beleid nog niet vastligt en gemaakte afspraken worden nagekomen. Zo bouwen we met zijn allen aan 

een mooie, leefbare, bereikbare en economisch vitale stad.

Zie www.ondernemendleiden.nl voor meer informatie en updates

chainels.com/ondernemendleiden

linkedin.com/company/14794921/

Hoeveel invloed hebben we?

Hiervoor gebruiken we de participatieladder. Daarom participeren we alleen op de bovenste vier tredes. Daarbij geldt: hoe hoger de trede, hoe meer invloed we hebben: 
1. (Mee)beslissen: samen met de gemeente bepalen we het onderwerp, zoeken we naar oplossingen en nemen we gezamenlijk besluiten; 
2. Coproduceren: de gemeente bepaalt het onderwerp en samen bepalen we de agenda en zoeken we naar oplossingen; 
3. Adviseren: de gemeente bepaalt de agenda, maar onze adviezen spelen een grote rol. Hiervan kan worden afgewerken als de gemeente een goede motivatie heeft; 
4. Raadplegen: de gemeente vraagt ons om een reactie, maar is hier niet aan gebonden en hoeft geen verantwoording af te leggen; 
5. Informeren: beleid en afspraken liggen vast en de gemeente organiseert informatieavonden. Participeren heeft geen zin. 

Wat is het onderwerp?

We participeren alleen op de punten die ondernemers binnen de gehele stad raken. Daarbij heeft het onderwerp raakvlak met de vier pijlers waarop we handelen: 
1. Mobiliteit: de stad moet voor iedereen bereikbaar blijven. Daarom eerst een alternatief, voordat we de auto uit de stad weren; 
2. Aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt: belangrijk is dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten;
3. Ruimte voor bedrijven: Leiden moet een woon-werkstad blijven. Bij nieuwe woningbouw moet bedrijfsruimte worden gecompenseerd. Ook moeten bedrijven de ruimte 

krijgen om te ondernemen en door te groeien; 
4. Vestigingsklimaat: Leiden moet gastvrij blijven voor bestaande en nieuwe ondernemers. Daarom zijn we voor het schrappen van onnodige regels, goede informatievoor-

ziening richting ondernemers, regelvrije zones met experimenteerruimte en ruimte voor startups, kleine ondernemers & zzp-ers.

Overige participatievoorwaarden

Naast de bovenstaande twee hoofdvragen, stellen we de volgende voorwaarden voordat we participeren: 
1. We hebben een vast ambtelijk contactpersoon die ons tijdig informeert; 
2. De planning, voorwaarden en doelstellingen van het participatietraject zijn duidelijk;
3. Het klinkt logisch, maar gemaakte afspraken worden nagekomen; 
4. Ondernemers hebben volledige toegang tot relevante informatie, welke bestaat uit begrijpelijk en duidelijk taalgebruik; 
5. De gemeente staat open voor de kennis, creativiteit en ervaring die ondernemers meebrengen.

Deelname aan convenanten

Als we deelnemen aan een convenant maken we een afspraak met de overheid en andere partijen om bepaalde beleidsdoelstellingen te halen. Ook hiervoor hebben we een 
aantal voorwaarden: 
1. Het thema past binnen onze vier thema’s: mobiliteit, aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, ruimte voor bedrijven of vestigingsklimaat; 
2. Alternatieven zijn geregeld, voordat maatregelen worden genomen, de overheid heeft een voorbeeldfunctie en gedupeerden van maatregelen worden gecompenseerd
3. De convenantdoelstellingen zorgen ervoor dat de economische vitaliteit van de stad en regio gelijk blijft of verbetert. 
4. Het convenant maakt duidelijk wat Ondernemend Leiden en haar partners moeten doen om de doelstellingen te behalen;
5. De duur van de samenwerking ligt vast en we behouden ten alle tijden het recht ons te distantiëren van de uitkomsten van het convenant. 


