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Bestedingscommissie
Gemeentebreed Fonds

• Geïnstalleerd juni 2017  

• Per heden nieuwe voorzitter: Frank Somers



Verslaglegging

• Presentatie 26 maart 2018

• ‘Verslag 2017 en 2018’, op website Ons Fonds beschikbaar



Eisen en criteria

• Kadernota op basis van opdracht. Goedgekeurd door Ons Fonds

• Centraal 
• Eisen

• Criteria



Criteria

• 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 

• Commissie houdt rekening met leverage-effecten, bijv. inzake co-
financiëring

• In de programmering wordt rekening gehouden met spreiding over 
dorpen en over sectoren waar de uiteindelijke effecten waarneembaar 
zullen zijn

• Eenmalig, initiërend 



Budget



Aanvragen

In totaal werd € 397.700 aangevraagd.

Totaal (22) € 397.700

15 afgewezen € 257.825

7 gehonoreerd € 139.875

Budget € 161.110

Resteert €   21.235



Afwijzingen

Reden afwijzing

- Niet gericht op (verbetering van) ondernemersklimaat 11

- Betreft geografisch slechts een deel van de gemeente 10

- Betreft één sector 4

- (samenhangend met bovenstaande) geschikt voor een vereniging 9 

- Onvoldoende doelmatig of efficiënt, kostbaar 3

Totaal 37

Aantal aanvragen 15



Aanvragen goedgekeurd - 1

Bijdrage professionalisering OPBR

Hiermede kunnen strategische en beleidsmatige ontwikkelingen en vertaald worden naar de mogelijk 
consequenties voor de leden van de trekkingsgebieden, de ondernemingen

Bijdrage Lobby Bodegraven Boog

Bijdrage om de lobby voor een volledige aansluiting van de N11 op de A12 (de Bodegraven Bogen) 

Bijdrage glasvezel buitengebied in Bodegraven Reeuwijk

Eerste stap om zoveel mogelijk van de ruim 700 adressen in onze gemeente die nu geen toegang hebben 
tot breedbandinternet, aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Incl. bedrijventerrein Rijnhoek.



Aanvragen goedgekeurd -2

Bijdrage Reeuwijk-Dorp buitengebieden van glasvezel voorzien

Gemeentebreed Fonds blijft komende jaren aandacht schenken aan de internet 
infrastructuur in de gehele gemeente. Inmiddels in dit kader gehonoreerd van de 

omgeving van Reeuwijk-Dorp.

Bijdrage Centrummanagement 2018

Versterking van de winkelgebieden in de gemeente. Volgende stap in de aanpassing 
van het winkelgebied in Bodegraven. Verder proactief richten op de winkelkernen 

elders in de gemeente, door kennisoverdracht en voor contacten met de gemeente. 



Aanvragen goedgekeurd -3

Nieuwjaarsreceptie 2019

Bijdrage aan de Nieuwjaarsreceptie 2019 met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Voor ondernemers een gelegenheid te netwerken.

Duurzaamheid voor bedrijven Bodegraven-Reeuwijk

Omtrent het thema duurzaamheid voor ondernemingen een project Duurzaamheid, 
begeleid door een stuurgroep met vooraanstaande ondernemers en onder leiding van 

Ronald Schild van Merosch.

Initiatief is om het bedrijfsleven van Bodegraven-Reeuwijk zo effectief en efficiënt 
mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage te laten leveren aan de verduurzaming van de 

bedrijven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De thema’s zijn energie, 
afvalstromen, mobiliteit en klimaatadaptatie. 



Budget

• Budget 2017/2018 voor 86% toegekend

• Open voor nieuwe aanvragen


