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Maandelijkse nieuwsbrief van CLOK 
 

 

Er is hard gewerkt bij CLOK en veel andere partijen aan informatievoorziening en oplossingen voor de 

vertaling naar de praktijk van de Covid-19 maatregelen. Maar er is meer te vertellen: lees hieronder 

meer over de CLOK Leergang, de Nationale Omgevingsvisie en de vraag: Wat is de relatie tussen 

expat community en accountmanagement bedrijven? 
 

 

  

 

 

Heropening terrassen: uitdagingen en 

oplossingen  

Aanstaande maandag kunnen we het terras weer op; hoera! 

In de verschillende overleggen met onze CLOK regioteams 

hebben we afgelopen weken gehoord dat er door het hele land 

hard is nagedacht over hoe de opening van de horeca en 

terrassen er in de praktijk uit kan zien. Waar vindt je extra ruimte? 

Hoe verdeel je deze extra ruimte? Hoe pak je als gemeente deze 

vragen samen met de ondernemers aan? Wij maakten een rondje 

langs de velden en verzamelden ter inspiratie een zestal 

voorbeelden uit het land. Variërend van het autovrij maken van 

(delen) van de binnenstad tot een pragmatische aanpak, die gezien zou kunnen worden als een casus 

omgevingswet. Klik op onderstaande button voor de voorbeelden uit het land.. 

 

Lees meer 

   

  

 

Nieuwe Leergang MEZ/AMB van start in 

najaar 

Je bent ambtenaar maar staat ook met één been in het 

bedrijfsleven. Je hebt een bijzondere functie. Mede door jouw 

inspanningen kun je de lokale economie laten bloeien. Hoe pak je 

dat het beste aan? Je moet het hebben van deskundigheid, 

overtuigingskracht en het vermogen om partijen samen te 

brengen. Tijdens de leergang krijg je alle tips en tools aangereikt 
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om je functie sterk vorm te geven. De voorbereidingen voor de start van een nieuwe editie Leergang 

MEZ/AMB zijn in volle gang. Deze editie is een combinatie van klassikaal en digitaal, min of meer 

gedwongen door de maatregelen rondom corona, De lesdagen zijn op donderdagen en de start is 

donderdag 8 oktober 2020. Interesse? Mail ons op info@clok.nl of vul het formulier in op de website. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Analyse verlenging BIZ periode 
In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan een notitie waarin 

de problematiek en noodzaak rondom de herstemming van BIZ-

fondsen uiteen wordt gezet. Aan prof. mr. A.W. Schep (ESBL) is 

gevraagd onderzoek te doen naar de fiscaal-juridische 

mogelijkheden om een dergelijke maatregel in te kunnen stellen. 

Stichting CLOK vraagt om deze juridische aanpassing middels 

een wetswijziging in coronatijd door te voeren, als ook een 

eenmalige tegemoetkoming in de kosten te realiseren. Zo willen 

we essentiële collectieve ondernemersarrangementen, nú en in de 

toekomst, waarborgen. De fiscaal-juridische analyse kun je lezen 

via onderstaande knop. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

Rijk geeft richting met Nationale 

Omgevingsvisie 
We staan de komende jaren voor een aantal grote ruimtelijke en 

maatschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van 

mega distributiecentra voor een groeiende internetbranche of 

verdere schaalvergroting in de landbouw en de veeteelt. Maar ook 

aan opgaven op het gebied van opgaven op het gebied van 

klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. De 

vraagstukken zijn groot en vaak met elkaar verweven. Ze vragen meer ruimte dan zomaar beschikbaar 

is in ons land en kunnen vaak niet op lokaal niveau worden opgelost. Met de Nationale Omgevingsvisie 

(NOVI) zet het Rijk daarom in op clustering van functies om zo de impact hiervan op onze 

leefomgeving te beperken en de kansen die dit oplevert te verzilveren. 

 

Lees meer 

   

  

 

 

'Internationaal leefklimaat’  
In het Bestuursakkoord ‘Lef en Liefde 2018-2022’ van het college 

van B&W van Breda wordt internationalisering specifiek genoemd 

als verder te ontwikkelen thema. Internationalisering staat niet op 

zichzelf, het ontwikkelt naar een meer integraal beleid en raakt 

beleidsvelden zoals onderwijs, economie, mobiliteit, toerisme. In 

de economische visie van Breda wordt internationalisering 

uitgewerkt op drie thema’s: internationale aantrekkingskracht, 

Bredase bedrijven internationaliseren en internationaal 

leefklimaat. Dit artikel gaat in op het thema ‘internationaal 

leefklimaat’, geeft een inkijkje in het waarom van Platform Breda Internationals en het belang van de 

verbinding van economie/accountmanagement met de expat community.  

 

Lees meer 
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