Verslaglegging eerste Kennisavond Ondernemersfonds Goeree-Overflakkee
Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO)
6 april 2016
19.00-21.00 uur
Station KNRM Stellendam

Algemene opmerkingen
26 ondernemers/ bestuursleden van ondernemersverenigingen aanwezig
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 Kees Tanis (ondernemer en penningmeester 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:
1. een heffing op de onroerend zakenbelasting (vast bedrag of een percentage);
2. Bedrijven Investeringszone (BIZ);
3. 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?
3. ‘Ervaringen van een Ondernemersfonds in de praktijk’ door Aziz Lamrani (teamleider Economie
gemeente Vlaardingen) en Dennis Rietveld (namens IKV Vlaardingen).
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).
Trekkingsgebieden 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.
Inzet van gemeente (onderhoud, investeringen openbare ruimte etc.) voor de komende jaren wordt
vastgelegd, bijvoorbeeld in een Service Level Agreement (SLA).
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Resultaten van een Ondernemersfonds vragen enige aanlooptijd en veel ‘zendingswerk’,
bijvoorbeeld door een fondsmanager.
Overleg vooraf met de belasting voor BTW-plicht voor het Ondernemersfonds.
Draagvlak werven door werkgroep. Besluit is aan de gemeenteraad.
Wat betreft bestaanden 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 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. De ledencontributies van de ondernemersverenigingen kunnen met de komst van
het Ondernemersfonds omlaag.
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).
Peter Visser, voorzitter Ondernemersvereniging Middelharnis, is bezig met de voorbereidingen van
een BIZ. Het noemt het Ondernemersfonds een bedreiging voor de BIZ als de heffing voor het
fonds lager is dan van de BIZ. Dennis Rietveld geeft een voorbeeld hoe een vergelijkbare situatie
in Vlaardingen is geregeld. Conclusie: BIZ en Ondernemersfonds hoeven elkaar niet te bijten.
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.
Zeggenschap

Onafhankelijkheid

Vooruitgang

Belangenbehartiging
Kennisbank
Projecten
Interactief gedeelte van de avond: aanwezigen bedenken met elkaar waar het fonds voor kan
worden bestemd.
Het wordt door de aanwezigen erg van belang gevonden dat het geld wat uit de trekkingsgebieden
of vanuit de sectoren wordt geheven, ook toekomt aan de ondernemers die hier onderdeel van
uitmaken en dus het geld hebben afgedragen aan het Ondernemersfonds. FOGO staat hier voor.
Leo de Puy geeft aan dat de projecten zo concreet mogelijk moeten worden beschreven om het
draagvlak zo groot mogelijk te maken. Daarnaast benadrukt Leo dat de evenredigheid voor hem
erg van belang is. Dat betekent dus dat alle partijen wat hem betreft meedoen met het
Ondernemersfonds, dus ook de gemeente, onderwijs en anderen.
Giel Lokker geeft als tip aan de FOGO om de achterban, de ondernemersverenigingen blijvend te
betrekken in het totstandkomingsproces.
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