
Kadernota Bestedingscommisie Gemeentebreed Fonds 

Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk 

 

Context 

- Convenant Ons Fonds – Gemeente Bodegraven – Reeuwijk, periode 2017 – 2021 

- Doelstellingen Ons Fonds: ‘Door collectief ondernemerschap van ondernemers en de 

gemeente krijgt economisch Bodegraven-Reeuwijk profiel, kleur en aantrekkelijkheid voor 

zowel consumenten, werknemers, als bedrijven. Het wordt mogelijk samen zaken te 

verwezenlijken, die op individuele of kleiner georganiseerde schaal niet mogelijk blijken te 

zijn.’ 

 

Doelstelling  

- Gemeentebrede samenwerking en initiatieven die trekkingsgebieden overstijgen (ontleend 

aan convenant) 

- Bodegraven-Reeuwijk profiel, kleur en aantrekkelijkheid voor zowel consumenten, 

werknemers, als bedrijven (ontleend aan doelstellingen Ons Fonds) 

-  Stimuleren samenwerkingsverbanden tussen ondernemers (ontleend aan de statuten van 

Ons Fonds) 

- Het door een bijdrage ontsluiten van aanvullende fondsen uit andere bronnen 

 

Leden van de commissie en inbreng 

- Minimaal 5 leden, inclusief voorzitter 

- Brede vertegenwoordiging van ondernemers (statuten Ons Fonds) 

- Op persoonlijke titel, niet uitwisselbaar 

 

Overleg commissie 

- Commissie stemt bij meerderheid van de leden van de commissie. In geval van staken der 

stemmen weegt stem voorzitter zwaarder 

- Overleg van de commissie draagt een vertrouwelijk karakter. Iedere vergadering zal 

vastgesteld worden welke informatie openbaar is en met derden gedeeld kan worden. 

- Commissieleden die bij een besluit tot toewijzing van een aanvrage een direct of indirect 

belang hebben melden dit aan de commissie en onthouden zich van stemming 

 

Funding 

- 2017  

- 2018 en later: 

o Gemeentelijk onroerend goed (minus administratiekosten Ons Fonds) 

o 15% van de trekkingsgebeden 

o Niet ingedeelde categorieën 

o Middelen in drie jaar door trekkingsgebieden niet zijn besteed 
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Eisen ten aanzien van aanvragen 

- Eenieder gevestigd in gemeente Bodegraven-Reeuwijk is gerechtigd een aanvraag in te 

dienen (convenant) 

- Bij toekenning zal uitsluitend aan rechtspersonen uitbetaald worden, ook als de aanvraag 

door een natuurlijk persoon is ingediend 

- De commissie stelt bindende eisen ten aanzien van de structuur van de aanvraag 

- Projecten met een partijpolitiek of religieus karakter worden uitgesloten 

- Projecten dienen niet gericht te zijn op winst maken bij begunstigde zelf 

- Er wordt geen project toegekend dat er op gericht is bestaande tekorten aan te zuiveren 

- Effecten van het project dienen primair gericht te zijn op (delen van) Bodegraven-Reeuwijk 

- De commissie gaat in principe geen meerjarige verplichtingen aan 

- De aanvrager informeert de commissie over de aanvragen tot financiering die bij andere 

entiteiten ingediend zijn  

- Met instemming van de aanvrager kan de commissie ook overgaan tot honorering van een 

deel van de aanvraag 

- Bij communicatie over het gehonoreerde project dient door de aanvrager op gepaste wijze 

melding gemaakt te worden van de toekenning van middelen door de Bestedingscommissiie 

- Omtrent gehonoreerde projecten zal adequate verslaglegging plaats moeten vinden 

overeenkomstig een format van de Bestedingscie. 

- De begunstigde verleend medewerking aan een eventuele controle van de doelmatigheid 

van de besteding.  

 

Criteria ten aanzien van de toekenning 

- Criteria primair voortvloeiend uit convenant, doelstellingen en statuten Ons Fonds, 

waaronder: 

 . bijdrage aan het ondernemersklimaat in Bodegraven-Reeuwijk 

 . bijdrage aan economisch Bodegraven-Reeuwijk met profiel, kleur en 

aantrekkelijkheid voor bedrijven  

. doelmatigheid 

- De commissie houdt bij de bepaling van het programma rekening met leverage-effecten, bijv. 

inzake co-financiering, die uiteindelijk de effectiviteit van de middelen kunnen vergroten 

- In de programmering van de commissie wordt rekening gehouden met spreiding over dorpen 

en over sectoren waar de uiteindelijke effecten waarneembaar zullen zijn 

 

Jaarlijkse planning 

- Aanvraag indienen vóór 1 februari (m.u.v. 2017, 20 juli)  

- Aanvullende informatie eventueel aan te leveren in februari/maart (m.u.v. 2017) 

- Budget lopende jaar bekend gemaakt door Ons Fonds per 1 april (2017: in augustus) 

- Besluitvorming Bestedingscommissie uiterlijk 15 mei (m.u.v. 2017, augustus) 

- Bekendmaking jaarprogramma ultimo mei (m.u.v. 2017, ultimo augustus) 

-  

Vergadercyclus commissie 

- Minimaal 4 maal per jaar 

- Naar verwachting (op basis van beschikbaarheid budget per 1 april, dus excl. 2017):  
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o Eerste helft februari 

o Tweemaal in periode april en eerste helft mei 

o Eenmaal in najaar 
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Reeds ingediende aanvragen 2017 

- Centrum management 

- OPBR (‘Platform’) 

- Flowerbaskets 

- Duurzaam ondernemen 

- Glasvezel buitengebied 

- Trapveldje ’t Vogelnest 

- Lobby Bodegraven Boog 


