Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk
h.o. Ons Fonds
Verslag bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden
maandag 16 november 2015, Gasterij Vergeer, aanvang 20.00 uur
Aanwezig namens de trekkingsgebieden, projectgroepen en ondernemersverenigingen zijn:
Sandra Rutjes, Hans Vonk, Alie Kersbergen, Ruud Langerak, Ko van Daalen, Renske van Dam, Jan Dirk
van Bennekum, Marko de Jong, Linda Verweij, Hans Verkaik, Jac. Verkleij, Tom Zwanenburg, Joop de
Groot, Monique van Doorn, Jurgen Kok, Jurgen de Vries, Dirk van Meijeren, Sander van Alten, Hans van
Dijk,
Aanwezig namens Ons Fonds:
Jan Oostveen (presentator), Felix van Pelt (voorzitter), Henri Stolwijk, Cees van Uunen, Rob la Gro, Gerda
Kastelein (notuliste)

Bij binnenkomst ontvangt ieder een formulier waar hij/zij op invult wat goede investeringen zijn voor het
ondernemersklimaat in Bodegraven-Reeuwijk.

1. Opening door Felix van Pelt

Felix opent de vergadering om 20.04 uur.
Felix heet een ieder van harte welkom op deze bijeenkomst, waarvoor zijn uitgenodigd de besturen van
de inmiddels acht opgerichte verenigingen, waarvan er vijf vertegenwoordigd zijn. Tevens zijn voor
deze bijeenkomst ook vertegenwoordigers uitgenodigd van de belangenverenigingen, ROV, RVHID en
BOV en Platform Z. FP meldt dat Joke Kaptein van Ver. Wierickeland vanwege een operatie welke zij
ondergaat niet aanwezig kan zijn en naar aanleiding daarvan voor 10 weken geen activiteiten kan
uitvoeren. We wensen haar sterkte, maar vooral gezondheid en beterschap.
De indeling van de avond bestaat uit drie delen, het formele deel en vervolgens de delen die in het
belang van het continueren van het fonds belangrijk zijn. Wat zijn onze plannen en ideeën, onder
leiding van Henri Stolwijk en onze leider van deze avond de heer J. Oostveen.
Het bedoelde onderwerp voor deze bijeenkomst “de begroting van OPBR” wordt bij het volgende punt
besproken.

2. Verslag vorige bijeenkomst van 14-09-15

Opmerking Ko van Daalen: “Op pagina 3 staat ‘Ko van Daalen vraagt zich af of men niet een
overgangsfase moet creëren, waarin men uiteindelijk afscheid neemt van de
ondernemersverenigingen’ dat heb ik echter niet zo bedoeld.”
N.a.v. het verslag nog de volgende aandachtspunten hebben alle verenigingen drie documenten
ontvangen:
- het overzicht van alle besturen
- het overzicht van de trekkingsgebieden/verenigingen
De aanpassing op deze overzichten is voor een groot deel uit andere documenten gehaald. Een
verzoek aan alle aanwezigen: mochten er wijzigingen zijn, geef dit dan door aan ons secretariaat.
- het overzicht van de overlegstructuren voor de projecten.
Dit document is aan gepast en komt op de website.
De website wordt ook komende week met ons bekende aanpassingen gewijzigd. Alle projecten krijgen
hun eigen e-mailadres (zie overzicht op de website en ook een inlogcode om de webpagina te vullen
met informatie).
Punt 5: financiën komt in de volgende bijeenkomst weer op de agenda, mogelijk met de jaarafsluiting
van 2015.
Punt 6, de begroting: n.a.v. de presentatie van onze begroting voor het platform in diverse overleggen
hebben we de reacties vernomen, waarna is besloten om voor het komende jaar 2016 af te zien van
een bijdrage voor het Platform van de verenigingen van de trekkingsgebieden. Maar het verzoek om
bijdrage van de belangenverenigingen (zoals in voorgaande jaren) blijft gehandhaafd. Als de
gewenste organisatie toekomst moet bieden, zal er ook financieel draagvlak voor moeten zijn.
Punt 7, projecten: geen bijzonderheden te melden.
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3. Evaluatie Ons Fonds
Termijnplanning

Alle verenigingen van de trekkingsgebieden ontvingen een termijnplanning met het verzoek deze
uiterlijk aan het einde van het jaar retour te zender. Dit is een belangrijk onderdeel van de evaluatie
voor volgend jaar. De gemeente wil graag weten wat de plannen van de verenigingen zijn op de
lange termijn. Inmiddels zijn reacties ontvangen van Bruggeakker, Zoutman, Elf Graven en AAR.

4. Rondvraag

Marko de Jong vraagt wanneer er een enquête volgt, waarin ondernemers kunnen aangeven wat ze
van het fonds vinden. In het convenant staat dat het bestuur e.e.a. wordt gevraagd, die mensen zijn
erg positief. Maar een te houden enquête onder alle betalende ondernemers levert wellicht een
minder positief beeld op over het fonds, maar dan heeft de poll wel toegevoegde waarde. Henri
Stolwijk is het met Marko eens en geeft aan dat er inderdaad weinig draagvlak is. Dat moet het fonds
nog krijgen, omdat we de eerste twee jaar alleen maar bezig zijn geweest met organiseren en besturen
vormen. Daarom hebben we nog niet veel kunnen laten zien. We hebben drie jaar om het geld uit te
geven, nu moeten we proberen een positief plaatje neer te zetten. De gemeente gaat aangeven hoe
zij het draagvlak gaat meten.
Marko geeft aan dat het in zijn gebied niet van de grond komt. Ze zijn alle deuren langs geweest, maar
er is totaal geen interesse in het fonds. Ko van Daalen vertelt dat er in het centrum van Bodegraven
250% draagvlak voor het fonds is. Joop de Groot vult aan dat we pas net zijn begonnen. Het fonds is
functioneel en het werkt. Bovendien is het verzoek om een fonds op te starten bij de ondernemers
vandaan gekomen. Nu kunnen we eindelijk de dingen realiseren die we altijd wilden.
Hans Vonk vertelt dat zijn vereniging Elf Graven diverse plannen heeft waar een prijskaartje aan hangt.
Het probleem van deze vereniging is echter dat hun te besteden bedrag peanuts is. Ze geloven er
heilig in dat hun plannen goed zijn voor deze regio, maar ze komen geld tekort. Hoe kunnen ze dat
oplossen? HS legt uit dat als zij andere gebieden overtuigen dat investeren in de plannen van Elf
Graven het ondernemersklimaat verbetert, zij zullen aanhaken. Gevraagd wordt of er een vorm van
beleid is gemaakt voor projecten die de gebieden overstijgen. VOKB heeft namelijk een aantal
projecten die het budget overschrijden, maar waarvan het bestuur zeker weet dat andere gebieden er
voordeel van hebben. Daar moet je dan je collega gebieden op aanspreken, is het antwoord. Ieder
bestuur dient met de achterban te overleggen of zij daar inderdaad geld in willen steken.
Monique van Doorn heeft het dagelijks bestuur een voorstel van de projectgroep Duurzaam
Ondernemen toegestuurd. Aanvraag doen voor cofinanciering bij de provincie behoort ook bij het
plan van aanpak. Monique had graag een toelichting gegeven, maar daar is dit nu niet het moment
voor, meent Felix. De projectgroep kan de verenigingen zelf informeren over hun plannen en
inventariseren of er behoefte is om aan te haken.

5. Sluiting formele gedeelte van de vergadering

Het formele deel van de vergadering wordt door Felix afgesloten.

6. Volgende vergaderingen

Ma. 01 februari 2016 , ma. 06 juni 2016, en ma. 03 oktober 2016.

Het plenaire gedeelte van deze vergadering wordt geleid door Jan Oostveen.
Het onderwerp is Frisse ideeën: waar kunnen we ons geld aan uitgeven?
De afgelopen jaren zijn gebruikt om de organisatie op poten te zetten en besturen op te richten. Nu is
het tijd om ideeën uit te voeren. Het geld is er.
Om gebiedsoverstijgende ideeën uit te voeren, moet je anderen overtuigen.
In een aantal gevallen zijn we er al mee bezig:
 Camerabeveiliging op de bedrijventerreinen
 Voorziening aanleg glasvezel.
 Investeren in betere bewegwijzering op bedrijventerreinen
 Centrummanager maakt plan voor upgrade Bodegraven winkelcentrum
 Verkoopacties winkelcentrum Miereakker
 Vanuit comm. Duurzaam Ondernemen: fair trade
 Vanuit comm. Duurzaam Ondernemen: zonne-energie
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Rijnhavenkade: waarbij aanlegsteigers worden gerealiseerd.

Dit alles helpt om het ondernemersklimaat te versterken en het woongebied te verbeteren.
Er is nog 350.000 euro in kas en we zoeken dus naar gebiedoverstijgende ideeën. Niets is te dol.
Waarom zouden we ons laten tegenhouden?
Jan Oostveen heeft tijdens zijn werkzame leven internationaal marktonderzoek gedaan. Hij ziet
toegevoegde waarde aan deze avond omdat hij met iets meer afstand naar het fonds kijkt dan alle
andere aanwezigen. Hij begeleidt het plenaire gedeelte van deze avond.
Nu het fonds er is, heeft men geen last meer van freeriders. In het verleden bedierf dat de pret voor
degenen die wel bijdroegen. Die irritatie zijn we hier kwijt.
Het fonds is ook een mooi forum van ondernemers, want voor die tijd zaten de aanwezigen
waarschijnlijk niet bij elkaar. Er ontstaat een gevoel van solidariteit, wat ook handig is naar de
gemeente toe. Er zijn al veel leuke initiatieven opgestart die bijdragen aan het gemeenschappelijk
gevoel. Daardoor staat men ook kort bij de burgers. Nu gaan we verder denken: waaraan kunnen we
met elkaar het geld – ná 2016 - op een zinvolle manier te besteden?
De aanwezigen worden in drie teams verdeeld en bespreken met elkaar de suggesties voor
investeringen, die zij bij binnenkomst opschreven.

Discussie / creatieve sessie / vaststellen meest inspirerende ideeën

De meest inspirerende ideeën die het leven en ondernemen aangenamer maken
zijn opgedeeld in categorieën:
Recreatie en toerisme:
•
Vaarverbinding Bodegraven-Reeuwijk!
•
Rijnkade boulevard en Rijnkadehaven! HISWA
•
Toerisme/recreatie in ReBo activeren èn communiceren
•
Kaasmuseum verplaatsen naar monumentaal pand
•
Verbetering recreatieve voorzieningen: bankjes, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden
(oplaadpunten)
•
Evenementen
Dit alles om de recreatie en het toerisme te stimuleren. Wat weerhoudt het privaatondernemerschap
om dit te ondernemen? Het zijn behoorlijke investeringen waar geen directe opbrengst voor is. De
projectgroep Rijnhavenkade heeft inmiddels 2,5 ton aan subsidie gekregen. Er is dus als een groot
financieel draagvlak om dit te realiseren. Daarnaast er is veel lobbywerk van een professional voor
nodig om bovengenoemde zaken op gemeentelijk en provinciaal niveau op te pakken.
Faciliterend:
•
Gratis WiFi in heel de gemeente.
•
Goed glasvezelnetwerk in de hele gemeente.
•
Camerabeveiliging, ook bij jachthavens.
•
Parkeergelegenheid verbeteren.
•
Infra algemeen (fiets, auto’s).
•
Borden t.b.v. parkeerroutes, extra.
•
Lichtgevende fietspaden.
•
Elektronische signalering/info entree dorp.
•
Optimalisering van kinderopvang.
WiFi blijkt een achterhaald systeem, er is overal 4G. Bovendien is de kwaliteit slecht op het moment dat
veel mensen er gebruik van maken. Van het lijstje afvoeren dus. Project elektronische signalering loopt
al.
Marko de Jong concludeert dat deze lijst voor rekening zou moeten zijn van de gemeente.
Kinderopvang wordt door de hoge kosten de nek omgedraaid, personeel wordt naar huis toe gestuurd.
Cees van Uunen vindt echter dat we via het fonds het tij kunnen keren: veel bedrijven krijgen
problemen met het werven van personeel. De overheid laat het afweten, daardoor wordt
kinderopvang te duur. De kleinere bedrijven komen hierdoor in de knoop. We kunnen vanuit het fonds
faciliteren om dit te probleem te verbeteren: als we met de gebieden geld inzetten dan is opvang wel
haalbaar.
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Centrum- en leegstandbeleid:
•
Centrum compacter maken.
•
Centrum manager.
•
Tegengaan leegstand.
•
Pop-up stores tegen leegstand van winkelpanden.
We kunnen 2 á 3 punten oppakken en op de agenda zetten van de gemeente of provincie.
Onze stem laten horen richting andere stakeholders. Ter beperking van de leegstand kunnen we minder
beroepen op de overheid, maar meer op ondernemers die er een goede en creatieve invulling aan
kunnen geven. Een centrummanager brengt dit soort dingen in kaart en zet het op de politieke
agenda. Daarnaast zijn er bedrijven die zich richten op leegstand, die kunnen we om advies vragen,
maar zij moeten wel betaald worden. Monique van Doorn oppert het idee om bedrijven aan te vragen
die op basis van ‘no cure, no pay’ werken. Wellicht komen zij met een eigen verdienmodel.
De centrummanager kijkt hier al naar in het centrum, hij is alleen niet gratis. Er zijn organisaties die dat
oppakken en invullen, ze hebben een breed netwerk.
Het idee om het centrum van Bodegraven wat compacter en leuker te maken, levert veel traffic op.
VOKB en BOV dragen dit idee en vinden dat dit op de politieke agenda moet staan en hierover
gecommuniceerd moet worden met de gemeente. Maar wat voor het ene gebied nuttig is, hoeft het
niet voor een ander gebied te zijn. Marko de Jong pleit ervoor wel te bepalen of het gemeentelijk is.
Prioritering:
•
Concentratie van gebiedsbudgetten – /sparen prioritering op bovengebiedsniveau
We kunnen van jaar tot jaar een aandachtsveld creëren waar het accent opgelegd wordt door er een
groot deel van het totaalbudget aan te besteden. Is er solidariteit richting andere gebieden?
Sommigen vinden dat dit idee pas kan spelen als andere zaken zijn ingevuld, want op dit moment
hebben zij genoeg wensen die ze nog willen verwezenlijken. We kunnen echter ook iets kiezen wat voor
iedereen een voordeel kan zijn.
Voor de bedrijventerreinen waar men al een wensenlijstje heeft, zal dit lastig zijn. Een aantal andere
gebieden hebben voor meerdere jaren hun kruit al verschoten door meerjarige projecten. In feite zou
je van elkaar kunnen lenen, maar gebieden moeten dat zelf regelen. De opzet van het fonds is dat
gebieden zelf hun plan verdedigen bij andere gebieden.
Verder:
 Verduurzamen: delen van energie, collectieve energieopslag.
Tot slot het verbeteren van het ondernemersklimaat:
In feite gebeurt dit al door invoeren van Ons Fonds.
De onderwerpen die uit dit overleg verder naar voren kwamen:
•
Contact met VNO/NCW intensiveren. Sinds de KvK is geëlimineerd hebben we ook de grip
verloren op provinciale zaken.
•
Waar zitten de aanvullende subsidies, ‘maak van 1, 2 euro’.
•
Volgen wat op provinciaal niveau geschiedt. Sinds de KvK is geëlimineerd zijn we het contact
ook kwijt.
•
Ondernemingsbalie opzetten: een centralisatie waar ondernemers terecht kunnen voor het
verkrijgen van allerhande informatie.
•
Ondernemersprijs Bodegraven-Reeuwijk nieuw leven inblazen.
•
Startende ondernemers ondersteunen
De besturen krijgen het advies mee om de besproken zaken mee te nemen in het overleg met hun
eigen vereniging.

9. Sluiting
Felix sluit de vergadering af om 22.10 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een borrel aan de bar.

