
Verslaglegging tweede Kennisavond Ondernemersfonds Goeree-Overflakkee 

Organisatie: Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO)

Datum: 20 april 2016 

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: MBPA Nieuwe Bloksedijk 13 Achthuizen

Algemene opmerkingen

38 ondernemers/ bestuursleden van ondernemersverenigingen zijn aanwezig. Op de eerste kennisavond op 

6 april waren er 26 aanwezigen.

Opzet van de avond is hetzelfde. Presentaties als ook het verslag van de avond worden na afloop van de 

bijeenkomst op de website van de FOGO gezet. 

Plenaire programma

1. Inleiding door Steef Visser (ondernemer en voorzitter FOGO)

welkomswoord

de historie van de FOGO in het kort

FOGO in relatie tot krimpscenario

ambities ondernemers

ondernemersfonds mogelijkheid om plannen te financieren

programma Kennisavond

2. ‘De mogelijkheden voor een Ondernemersfonds’ door Paulien de Graaff-Saarloos (in opdracht van 

de gemeente Goeree-Overflakkee)

Presenteert de technische/ juridische/ wettelijke mogelijkheden van een Ondernemersfonds:

een heffing op de onroerend zakenbelasting (vast bedrag of een percentage);

Bedrijven Investeringszone (BIZ);

reclamebelasting.

De keuze van de financieringsvorm is niet het uitgangspunt van een Ondernemersfonds, maar datgeen wat 

je als ondernemers ermee wilt bereiken. Welke ambities hebben de ondernemers?
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3. ‘Ervaringen van een Ondernemersfonds in de praktijk’ door Aziz Lamrani (teamleider Economie 

gemeente Vlaardingen) en Dennis Rietveld (namens IKV Vlaardingen)

In juni 2013 werkgroep opgericht door ondernemers (verenigd in IKV Vlaardingen) en de gemeente voor 

verkenningen voor Ondernemersfonds.

Uitzonderingen voor gemeentelijk vastgoed (bestuurlijke keuze), partijen die grotendeels afhankelijk zijn van 

subsidies en grote, autonome bedrijven (regeling getroffen).

Geografische trekkingsgebieden door werkgroep vastgesteld. 90% van de ondernemers in 

trekkingsgebieden georganiseerd in stichting of vereniging. Niet georganiseerde ondernemers hebben de 

handen ineengeslagen in Vlaardingen om aanspraak te kunnen maken op het Ondernemersfonds.

Sectorgebonden Organisaties (bijvoorbeeld recreatie (VEERO), zorg (Zorggroep Haringvliet), maritiem 

(Vissersvereniging)) kunnen ook als trekkingsgerechtigd worden aangemerkt. Dit maakt het voor de 

inrichting van het ondernemersfonds wel complex, omdat de sectorgerelateerde bedrijven uit de 

geografische trekkingsgebieden moeten worden gefilterd.

Inzet van gemeente (onderhoud, investeringen openbare ruimte etc.) voor de komende jaren is vastgelegd, 

bijvoorbeeld in een Service Level Agreement (SLA). Opgenomen in de verordening

Resultaten van een Ondernemersfonds vragen enige aanlooptijd en veel ‘zendingswerk’, bijvoorbeeld door 

een fondsmanager. Daarom is er een pilotfase van drie jaren aangehouden. Op basis van de resultaten van 

de pilot wordt besloten of het Ondernemersfonds in Vlaardingen wordt voortgezet. 

Overleg vooraf met de belasting voor BTW-plicht voor het Ondernemersfonds.

Draagvlak werven door werkgroep, de gemeente en ondernemers. Op basis van het commitment neemt de 

gemeenteraad het besluit.

Wat betreft bestaande BIZ-gebieden heeft Vlaardingen de hoogte van de heffing ten behoeve van het 

Ondernemersfonds gekort op de BIZ-bijdrage. De ondernemers betalen daardoor niet dubbel of extra voor 

het Ondernemersfonds. De mogelijkheden voor projecten, investeringen, maatregelen ed. zijn bij een 

Ondernemersfonds groter dan bij een BIZ. Laatstgenoemde is in de praktijk veelal gericht op alleen schoon, 

heel en veilig. Het Ondernemersfonds is gemeentebreed en is omvattender.

Het Ondernemersfonds kan doorgroeien tot een punt waarop ondernemers het budget voor bijvoorbeeld 

beheer en onderhoud van de buitenruimte van de gemeente tot hun beschikking krijgen om zelf het beheer 

en onderhoud te regelen, wat tot kostenvoordelen kan leiden en een aanpak op maat. Hiervoor worden 

samenwerkingsafspraken gemaakt in de SLA, die als input dient voor de verordening van het 
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Ondernemersfonds. 

De ledencontributies van de ondernemersverenigingen kunnen met de komst van het Ondernemersfonds 

omlaag, omdat er financiële middelen voorhanden zijn via het Ondernemersfonds.

In Vlaardingen is er mede door de realisatie van het Ondernemersfonds de toeristenbelasting niet meer 

geheven.

Communicatie over de resultaten van het Ondernemersfonds is erg belangrijk (bijeenkomsten, website, 

sociale media). 

Na het plenaire gedeelte volgt er tijd voor vragen. Zo wordt gevraagd hoe de agrarische ondernemers kijken 

tegen het Ondernemersfonds. In Vlaardingen zijn er weinig agrarische ondernemers. Op Goeree-

Overflakkee daarentegen wel. Omdat de waarde van de agrarische niet-woningen hoog is, zal de bijdrage 

van deze sector hoog zijn. Omdat de agrarische sector zich niet in een specifiek gebied concentreert, maar 

over het gehele eiland gevestigd is, zullen de eilandbreed uitgevoerd moeten worden.

De BIZ in oprichting in Middelharnis wordt genoemd. Besproken is dat de BIZ goed past in een 

Ondernemersfonds en dat er met OV Middelharnis goed afspraken zal worden gemaakt voor afstemming. 

Gevraagd wordt wat de rol van de gemeente in het proces is. De gemeente neemt zitting in de werkgroep 

Ondernemersfonds en onderzoekt met de ondernemers de mogelijkheden voor een Ondernemersfonds. Er 

zijn verschillende GO/ NO GO momenten ingebouwd om de voortgang te monitoren. Wanneer er op basis 

van de respons besloten wordt dat er voldoende draagvlak om de plannen verder uit te werken zal de 

gemeente input moeten aanleveren om de financieringsconstructie vorm te geven en om het draagvlak 

onder de ondernemers te vergroten.

4. Wat kun je met een Ondernemersfonds bereiken, door Mike Dreisch (ondernemer en secretaris 

FOGO)

Met het Ondernemersfonds kunnen de ondernemers vormen van cofinanciering realiseren.

Interactief gedeelte van de avond: aanwezigen bedenken met elkaar waar het fonds voor kan worden 

bestemd. Aanwezigen schrijven hun vragen aan de werkgroep op.
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Resultaten interactieve gedeelte: projecten voor het ondernemersfonds

1. Bedrijventerreinen

• beveiliging

• aanpak achterstallig onderhoud

• kwaliteit vermarkting bedrijventerrein

• openbaar groen hoog niveau

• gezamenlijke vuil ophaaldienst

• schoon, heel, veilig

• bewegwijzering

• aantrekkelijk

• bekendheid

• parkeervoorzieningen

• inrichting publieke ruimte

• meerjarenplan herpositionering bedrijventerreinen

• revitalisering

• camera's/ surveillance

• slagbomen

• havenbeheer Stellendam

• Stoofweg

• marketing havengebied

• straatverlichting

• professionele ondersteuning collectieven

• belangenbehartiging

• leegstand aanpak

• uitbreiden BIZ-gebieden

• revitalisering deltahaven fase 2

• afsluiten bedrijventerrein Dirksland, naar voorbeeld van Stellendam

• instellen van een free zone

• groenonderhoud

• verbeteren van de bereikbaarheid (fiets, lopen, bus)

• docenten/ stages bij ondernemers voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt

• creatie van werkplekken voor mensen met een beperking (SROI)

2. Infrastructuur

• snel internet (m.n. buitengebied)

• verbreden N59

• zakelijk glasvezel
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• straalverbinding

• veiligheid N59

• it-structuur bruikbaar maken

• aantrekkelijk OV

• onderhoud van wegen

• glasvezel

• verbeteren van de infrastructuur

• verbeteren van de bereikbaarheid (fiets, lopen, bus)

• digitale informatieborden over het gehele eiland die met elkaar in verbinding staan

3. Energietoepassingen en duurzaamheid (kaderstellend, voorwaardelijk)

• energy island

• innovatie-lab

4. Detailhandel

• dorpen aantrekkelijk maken

• aanpak achterstallig onderhoud

• activiteiten

• feestverlichting

• braderieen

• muziek 

• sinterklaas intochten

• advertenties

• reclame

• toilet

• afstemming activiteitenprogramma's eilandelijk

• schoon, heel, veilig

• aantrekkelijk

• bekendheid

• parkeervoorzieningen

• inrichting publieke ruimte

• wifi in winkelgebieden

• aanpak zwerfafval

• bewegwijzering/ bebording

• vervoer tussen stranden en ouddorp centrum

• straatverlichting

• doelgroepbenadering

• branchering
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• vullen plantenbakken

• professionele ondersteuning collectieven

• belangenbehartiging

• leegstand aanpak

• instellen van een free zone

• groenonderhoud

• docenten/ stages bij ondernemers voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt

• creatie van werkplekken voor mensen met een beperking (SROI)

• feestverlichting, maar 's nachts uit

• bereikbaarheid (fiets, lopen, bus)

• rommelig aanzien winkelgebieden door ondernemers zelf ook aangepakt

5. Eilandmarketing

• communicatie en branding GO buiten eiland

• branding en marketing

• billboards buiten het eiland over GO

• marketing havengebied

• uitrollen 'zids' op grote schaal, inclusief panelen in de dorpscentra

• aantrekkelijk

• bekendheid

• evemementen

• structurele aanpak strand(dammen tegen slib)

• Goeree-Overflakkee als product/ beleving promoten (reclame-campagne)

6. Recreatie en toerisme

• bebording recreatie bij aankomst op het eiland (digitaal)

7. Kennisbank en B2B (faciliterend voor alle werkgroepen)

• kenniscentrum

• platform onderwijs, overheid en ondernemers

• kennisoverdracht

• samenwerking met onderwijsinstellingen, ook buiten het eiland

• koppeling met duurzaamheidsprojecten en energietoepassingen 

• professionele sprekers op bijeenkomsten

• inspirerende netwerkbijeenkomsten

• bij wethouder zitten voor beleidsvorming/ belangenbehartiging

• niet alleen plaatselijke adviezen, algemene eilandelijke zaken

• versterken van de samenwerking van ondernemers onderling
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• innovaties in samenwerking met onderwijs

• onderwijsprojecten initieren met ondernemers en gemeente

Voorwaarden en vragen

• let op relatie BIZ-fondsen

• samenwerking met andere fondsen (windfonds)

• stel logische trekkingsgebieden samen

• zijn de bestuurders/ voorzitter van de stichting bezoldigd?

• stel een fondsmanager aan

• van belang dat de lasten gelijk verdeeld worden

• verbinden onderwijs, overheid en ondernemers 

• combinatie zorg, bedrijven en onderwijs

• bereiken en informeren van ondernemers > hoe draagvlak meten voor ondernemersfonds?

• als je geld vanuit de stichting wilt investeren, bemoeit de stichting dan moet de wijze van uitgeven?

• blijft het budget altijd beschikbaar voor een trekkingsgebied

• krijg je zeggenschap als trekkingsgebied als je niet tijdig gebruik maakt van de gelden?

• wat heeft ondernemersfonds Vlaardingen tot nu toe voor elkaar gekregen wat anders niet gelukt was

zonder ondernemersfonds?
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