
Jaarverslag Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk 2016 
Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk (Ons Fonds) is opgericht op 26 februari 2014 en 

heeft ten doel het ondernemersklimaat binnen haar gemeente te vergroten, te zorgen voor 

gezamenlijke profilering, promotie van bedrijven en de behartiging van belangen van het 

bedrijfsleven. De gemeenteraad heeft op 11 december 2013 medewerking verleend aan de 

instelling van het ondernemersfonds. 

Funding Ons Fonds 

Ons Fonds wordt gevoed door een subsidie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, middels een 

woz-heffing op niet-woningen. Agrariërs, sport- en culturele instellingen hebben recht op retributie 

over de jaren 2014 t/m 2016. De terugbetalingen over de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn nagenoeg 

afgerond. Ook de leden van de opgeheven Vereniging Buitengebied ontvangen retributie over de 

jaren 2014-2016. 

Voor 2016 is de gemeentelijke subsidie aan Ons Fonds vastgesteld op € 343.015, - 

In totaal werd er € 16.513, - aan algemene kosten gemaakt (o.a. secretariaat, advieskosten, 

accountants- en administratiekosten, website, drukwerk en advertentiekosten).  

Bestuur Ons Fonds/OPBR 

Het dagelijks bestuur van Ons Fonds en het OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk werd t/m 

2016 gevormd door: Felix van Pelt (voorzitter), Ernst van Waveren (penningmeester), Rob La Gro 

(secretaris) en Henri Stolwijk (algemeen bestuurslid). In 2016 vergaderde het DB van het OPBR en 

Ons Fonds acht keer. In de loop van het jaar werd, mede op uitdrukkelijke wens van de gemeente, 

besloten om Ons Fonds en het OPBR m.i.v. 2017 volledig te scheiden. 

Op de websites van Ons Fonds en het OPBR wordt alle relevante informatie gedeeld. Zo kan een 

ieder de statuten van zowel de stichting als van verenigingen, het convenant en verslagen nalezen of 

evt. downloaden. 

Convenant met gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Op 6 februari 2014 werden, voor de periode 2014 t/m 2016 afspraken met de gemeente vastgelegd 

in een convenant. Daarin sprak men o.a. af elkaar met regelmaat bij te praten over de voortgang van 

zaken. In totaal kwamen de portefeuillehouder en het bestuur van Ons Fonds, alsmede het 

OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk zeven maal bijeen, t.w. in de maanden februari, april, 

juni, augustus, september en in november (2x).  

Trekkingsgebieden 

In 2016 waren de navolgende verenigingen opgericht: OCB, Zoutman, VOKB, Elf Graven, Ver. AAR, 

Bruggeakker. In de loop van 2016 besloot PMR Rijnhoek, dat onderdeel uitmaakt van het OCB, een 

eigen vereniging op te richten.  

Helaas kwam de oprichting van Vereniging Wierickeland onverwacht stil te liggen na het overlijden 

van voorzitter Joke Kaptein.  

Vereniging Buitengebied liet zich opheffen, nadat geconstateerd werd dat er te weinig gezamenlijke 

doelstellingen waren. Deze (groot)bedrijven kwamen uit verschillende postcodegebieden binnen de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waardoor belangen te ver uiteen lagen. In het convenant van 



destijds was vastgelegd dat bedrijven in het Buitengebied hun inleg aan Ons Fonds, van Ons Fonds 

geretribueerd krijgen, als de bedrijven niet tot gezamenlijke besteding zouden komen. 

Met inwerkingtreding van het nieuwe convenant per 1-1-2017 zullen bedrijven uit het Buitengebied 

opnieuw worden ingedeeld, waardoor deze bedrijven vanaf 2017 bij de dorpskern behoren waarin ze 

gevestigd zijn. Zo worden per 2017 verschillende bedrijven ondergebracht bij Wierickeland en 

Verenigde Ondernemers Reeuwijk-Dorp en Tempel. Er zijn gesprekken met verschillende 

ondernemers gaande om deze verenigingen alsnog op te richten. Verder zijn er contacten met 

ondernemers aan de Dammekant (Zwammerdam) en De Meije om ook daar tot oprichting van 

verenigingen te komen.  

Het DB van Ons Fonds en het OPBR organiseerde drie bijeenkomsten met de besturen van 

verenigingen van trekkingsgebieden. Tijdens deze bijeenkomsten werden de begroting en de cijfers 

getoond, gedachten uitgewisseld, bestedingsdoeleinden besproken en kregen commissies van het 

OPBR gelegenheid hun plannen te presenteren.  

Alle verenigingen van trekkingsgebieden hebben in 2016 tenminste een maal een ALV uitgeschreven 

om plannen voor te leggen aan hun leden.  

Bestedingen van trekkingsgebieden 

OCB - aanleg van camerabeveiliging, KVO (meerjarig contract) en werd er een onderzoek 

gestart naar de mogelijkheid tot aanleg van glasvezel 

VOKB - centrummanagement, hanging baskets, aanschaf van kerstverlichting, diverse 

evenementen (o.a. Bella Italia, BBQ-event), ondersteuning aanleg Rijnhavenkade 

Zoutman - uitbreiding camerabeveiliging, KVO (meerjarig contract) 

Bruggeakker - diverse winkeliersacties, kerstmarkt 

Ver. AAR - nog geen bestedingen of plannen daartoe 

Elf Graven - huis-aan-huisverspreiding recreatiekaart 

In totaal werd in 2016 (van de € 343.015, -) € 129.155, - besteed, maar werd er eveneens geld 

gereserveerd voor meerjarige contracten. 

Overleg met de commissies binnen het OPBR 

Er vonden twee vergaderingen plaats met het DB en de commissievoorzitters van het OPBR. Deze 

bijeenkomsten waren vooral gericht op het bespreken van commissie-initiatieven en de voortgang 

daarvan. Daarnaast kregen verschillende commissies de gelegenheid om hun plannen te presenteren 

aan de trekkingsgebieden. 

Contact met belangenverenigingen 

Er vonden vier kwartaalbijeenkomsten plaats met de besturen van belangenverenigingen RvHID, 

BOV, ROV en Platform Z. Echter besloot Platform Z in oktober ’16, niet meer deel te nemen aan de 

overlegstructuur, omdat dit gremia grotendeels niet hun doelen dient.  

Evaluatie Ons Fonds 2014 - 2016 

Zoals afgesproken in het convenant is er in 2016 een onafhankelijke Evaluatiecommissie aangesteld, 

die voortzetting van Ons Fonds heeft onderzocht. In de commissie: voorzitter dhr. J. Oostveen, 

afgezant van de gemeente dhr. S. van Alten en afgezant van Ons Fonds dhr. R. La Gro. De 



Evaluatiecommissie heeft iedere ALV van de trekkingsgebieden bezocht en spraken daarnaast 

individuele ondernemers. Geconstateerd werd dat er voldoende draagvlak is om Ons Fonds door te 

zetten, maar dat er ook gebieden zijn waar men minder enthousiast is over Ons Fonds. Anderzijds 

zijn er ook gebieden waar men meer wensen heeft dan er geld beschikbaar is. Opvallend was de 

wens om een gemeentebreed fonds voor algehele doeleinden in te stellen.  

De Evaluatiecommissie heeft haar rapport op 5 oktober’16 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het 

advies van de Evaluatiecommissie is: ‘Doorgaan met het ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk, 

mits er een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd in de opzet van het fonds’. De commissie 

adviseert de gemeente om het ondernemersfonds voor vijf jaar door te zetten, een gemeentebreed 

fonds op te zetten en Ons Fonds en het OPBR formeel te scheiden. 

In overleg met de gemeente, heeft Felix van Pelt – nadat de commissie haar werkzaamheden had 

afgerond - op 10 oktober’16 de Evaluatiecommissie ontheven van haar taken en is er decharge 

verleent. 

Nieuw convenant periode 2017 - 2021 

Op 20 december 2016 werd er een nieuw convenant afgesloten tussen de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk en St. Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk, waarin de adviezen van de 

Evaluatiecommissie zijn opgenomen. 

 

Bodegraven-Reeuwijk, 9 juni 2017 

Namens het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk 

 

F.C.A. van Pelt 

Voorzitter  


