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Verslag bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden
maandag 14 september 2015, Bij Everts, aanvang 20.00 uur
Aanwezig namens de trekkingsgebieden, projectgroepen en ondernemersverenigingen zijn:
Barteld Dijkman, Hans van Dijk, Jan Dirk van Bennekum, Jurgen Kok, Peter Domburg, Joop de
Groot, Frank Somers, Linda Verweij, Marc Bakker Schut, Marko de Jong, Monique van Doorn,
Peter Domburg, Renske van Dam, Rob de Wijn, Sander van Alten, Sander Vermeulen, Sandra
Rutjes, Karin Muller, Ko van Daalen, Jurgen de Vries, Alie Kersbergen, Hans Vonk
Aanwezig namens Ons Fonds aanwezig:
Felix van Pelt (voorzitter), Henri Stolwijk, Ernst van Waveren, Cees van Uunen, Rob la Gro,
Gerda Kastelein (notuliste)

1.
Inleiding door Henri Stolwijk
Henry heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering om 20.10 uur. Hij vertelt dat
dit een avond wordt waarin we elkaar hopen te inspireren. Daarnaast wordt de begroting
doorgenomen en horen we welke kosten (noodzakelijkerwijs) zijn gemaakt.
Doel van Ons Fonds is het bevorderen van de onderlinge samenwerking bevorderen. In
principe is iedere ondernemer via de trekkingsgebieden direct betrokken bij het fonds. Er zijn
bovendien verschillende commissies/werkgroepen in het leven geroepen. Met elkaar
bedenken we mooie plannen die iets toevoegen aan het ondernemersklimaat. Er worden
nieuwe initiatieven ontplooid en er zijn veel trekkingsgebieden die plannen ontwikkelen om
het geld te besteden.
Helaas laat de techniek ons vanavond wat in de steek, waardoor de PowerPointpresentatie
niet goed zichtbaar is. De presentatie is op de website geplaatst en wordt in dit verslag, op
het organogram na, verder niet nader toegelicht.
Deze is als bijlage bij deze notulen toegevoegd en wordt verder niet nader toegelicht op het
organogram na.
Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk wordt gevormd door het dagelijks bestuur
van Ons Fonds (4 personen), en afgevaardigden van de ondernemersverenigingen, omdat
zij als voormalige Koepelleden aan de wieg stonden van de nieuwe organisatie. Daarnaast
vormen de voorzitters van de commissies van Ons Fonds het algemeen bestuur van het OPBR. Dat kan een tijdelijke functie zijn: als de commissie haar taken heeft volbracht en ophoudt
met bestaan, dan vervalt de functie automatisch. De commissies richten zich op de
trekkingsgebieden, maar leggen verantwoording af aan het db.
Inmiddels zijn verschillende trekkingsgebieden samengegaan, zij behouden echter altijd hun
eigen trekkingsrecht. Momenteel zijn er zeven verenigingen opgericht en staat een achtste in
de steigers: Waarder, Driebruggen en Nieuwerbrug gaan samen een vereniging vormen.
Mogelijk sluiten zij zich later aan bij vereniging Buitengebied.
Ons Fonds blijft met het OPB-R vergaderen, zodat e.e.a. op elkaar afgestemd wordt. In de
PowerPoint staan drie data genoemd waarin de trekkingsgebieden bij elkaar komen om te
bespreken wat er speelt.
Er is overleg geweest met de gemeente om de adresbestanden zo in te richten dat ze
werkbaar zijn. Dat is nu voor 85 to 90% gereed.
2.
Mededelingen en vragen
- Invulling commissies
Zie PowerPointpresentatie van 14-09-2015
- 8 oktober a.s. 4e Dag van de Economie
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Organisatie is in handen van de gemeente i.s.m. de commissie Economie van het OPB-R.
3.
Verslag vorige bijeenkomst van 04-06-15
Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
4.
Communicatie door Henri Stolwijk
Zie opening.
5.
Stand van zaken financiën door Ernst van Waveren
Een overzicht van de verdeling van de kosten is uitgedeeld. Tijdens de vorige vergadering
spraken we nog over een voorlopige verdeling, nu over de verdeling op basis van de laatst
ontvangen gegevens. De juiste bedragen staan dus bij de juiste gebieden. Op het overzicht
is bijv. te zien dat het VOKB 5 subgebieden heeft die ieder over hun eigen trekkingsgeld
kunnen beschikken. De € 24.000, - aan opbrengst van het gemeentelijk vastgoed (dat in
ongeveer alle gebieden aanwezig is) mag het fonds gebruiken voor opstartkosten van het
fonds. Hoe we het restantbedrag verdelen, daar moeten we nog over nadenken. Het wordt
niet doorgezet naar de betreffende gebieden. De onderzoekskosten van Blaauwberg zijn
destijds door de ondernemersverenigingen voorgefinancierd.
6.
Begroting 2016-2017 door Ernst van Waveren
Begroting 2016-2017van het OPB-R is voorgelegd. Het platform heeft een veel groter
draagvlak dan de Koepel en ondernemersverenigingen en gaat daardoor kosten maken,
zoals voor Bedrijfsleven Rijnland. We bekijken daarbij eerst of we die kosten wel willen maken
en of het een doel heeft. Bijzondere kosten, zoals het inhuren van derden – deskundigen: Felix
werkt pro-deo, maar er komt een moment dat hij zijn taken een keer neerlegt en er een
betaalde professional wordt aangetrokken, tenzij zich wederom een vrijwilliger aanbiedt.
Dekking van de kosten: de opbrengst van de trafo’s en het gemeentelijk onroerend goed
kunnen we hiervoor gebruiken. Daarnaast betaalden de ondernemersverenigingen in het
verleden aan de Koepel, nu kregen zij het voorstel om in plaats daarvan bij te dragen aan
het OPB-R. Als we deze bedragen inderdaad mogen besteden, dan houdt dat in dat de
kosten minder drukken op het budget van de trekkingsgebieden.
Zoals bekend, heeft het fonds een pilot-periode van 3 jaar. De gemeenteraad besluit per 3112-2016 of het fonds in een behoefte voorziet en nuttig is. Het draagvlak van de ondernemers
weegt zwaar mee, legt Sander van Alten uit. De gemeente doet in ieder geval voor 3 jaar
mee en besluit dan of het fonds een nieuwe subsidie waard is. Joop de Groot merkt op dat
als dat niet het geval is, dit grote problemen oplevert omdat er projecten zijn opgezet die
geen doorgang meer kunnen vinden. Het fonds neemt dit gegeven mee in de presentatie
en de gesprekken die op 23 september a.s. met de gemeenteraad plaatsvinden.
Ko van Daalen vindt, juist omdat er projecten zijn opgezet, de evaluatie eerder moet
plaatsvinden. Bovendien moet er vanuit de trekkingsgebieden een commitment zijn dat zij
met het fonds door willen gaan. Ko vraagt zich af of de paraplu zo groot moet zijn. Ernst legt
uit dat we dit geld in ieder geval nodig hebben om voor een jaar de kosten te dekken vanuit
de opbrengsten.
De VOKB vindt de paraplu aan overheadkosten veel te hoog. In eerste instantie was het 6%
benodigd voor de kosten van Ons Fonds. De kosten van het platform zijn een ander verhaal.
We moeten bovendien naar een organisatiestructuur toe, omdat de gemeente heeft
aangegeven met één instantie om de tafel te gaan en niet met verschillende partijen.
Individuele gesprekken over specifieke onderwerpen die leven, blijven echter ook nodig.
Ernst maakt duidelijk dat geld dat niet gebruikt wordt, terug gaat naar de trekkingsgebieden.
Het heeft echter tijd nodig om het fonds goed op poten te zetten.
Er volgt een discussie over de verhoging van de overheadkosten. Renske van Dam heeft
moeite mee, Barteld Dijkman geeft aan dat we er allemaal gebruik van maken en vindt de
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hoogte van de kosten nogal aan de lage kant. Mogelijk zijn er ook nog andere subsidiepotjes
te vinden die we kunnen aanspreken, oppert Joop de Groot. Frank Soomers vindt dat je niet
zonder die organisatie kan, zeker niet omdat we iets voor de lange termijn creëren. Die
kosten zijn dan onvermijdelijk.
Ko van Daalen vraagt zich af of men niet een overgangsfase moet creëren, waarin men
uiteindelijk afscheid neemt van de ondernemersverenigingen.
Lid worden van een ondernemersvereniging was een vrije keuze. Nu wordt iets wat uit een
vereniging komt gekoppeld aan een trekkingsgebied.
Felix vraagt de aanwezigen om bij hun achterban na te gaan of de verenigingen bereid zijn
om de begrote bedragen aan het platform bij te dragen. Alle uitgaven die een vereniging
maakt, moet het bestuur van de betreffende vereniging tenslotte kunnen verdedigen.
Een van de doelen van het fonds was om collectiviteit te creëren. Er moet veel gebeuren, in
het verleden werd dit gedaan door de ondernemersverenigingen.
Ko van Daalen vindt dat de verhoudingen bekeken moeten worden, omdat zowel de BOV
(die het lidmaatschapsgeld al heeft verlaagd), als het VOKB meebetalen uit hun
promotiepotje.
7.

Presentatie diverse commissies en doelstellingen commissies, t.w.
- Centrummanager en KVO – Ko van Daalen
Ko is voorzitter van de BOV en vertelt dat zijn vereniging wat zoekende was na de oprichting
van Ons Fonds. Momenteel zijn zij bezig met herprofilering. Ze hebben een
evenementenkalender opgezet en doen mee aan de Ondernemersprijs Midden-Holland.
Alle ondernemers in het gebied ontvangen met regelmaat een nieuwsbrief en worden
optimaal geïnformeerd over lopende zaken.
Wat KVO betreft, daarin trekken zij samen op met vereniging Bruggeakker te Reeuwijk. Ze zijn
druk bezig met hercertificering en zijn blij met de vruchtbare samenwerking tussen gemeente,
brandweer en ondernemers. Een groot deel van het budget van het VOKB wordt
opgesoupeerd door de BOV voor centrummanagement en nieuwe feestverlichting. Er zijn
veel plannen voor 2016.
Centrummanager Koen Vermeulen is in juni begonnen, hij werkt i.o. van de BOV en wordt
betaald door het VOKB. Zonder het fonds was dit echter niet van de grond gekomen. De
centrummanager heeft veldwerk gedaan en bemerkte dat er onder de ondernemers veel
onwetendheid is over het fonds. Momenteel werkt hij aan een plan van aanpak hoe
Bodegraven een aantrekkelijker winkelgebied wordt. Daarbij kan hij terugvallen op een
klankbordgroep. Inmiddels ziet men dat dit alles veranderingen teweeg brengt, men ziet
meer mogelijkheden voor Bodegraven en de leegstand wordt minder. De komende weken
wordt het concept van het plan met de gemeente besproken, daarna treedt de BOV ermee
naar buiten. De BOV is tevreden over de samenwerking met Vermeulen.
Reeuwijk doet niet mee aan dit project, omdat de problemen van leegstand etc. daar niet
leven.
- Beveiliging – Bewegwijzering – Cees van Uunen
Vijf bedrijven brachten een offerte uit voor camerabeveiliging in de gebieden en twee
bedrijven voor het uitlezen van het beheer. Binnen de gemeente is er nog steeds geen
verordening om camera’s te richten op de openbare weg. De noodzaak voor aanleg van
camera’s is besproken met ondernemers, de gemeente en de burgemeester. Zodra er een
‘ja’ vanuit de gemeente komt, is er € 50.000, - door Broekvelden uitgegeven. Op donderdag
17 september volgt een gesprek met Aegon op bedrijventerrein Rijnhoek. Aegon geeft extra
korting als terreinen met camera’s worden bewaakt.
Het bestek is geschreven voor vijf bedrijventerreinen, maar ieder gebied besluit zelf al dan
niet aan te haken. Bedrijven kunnen niet zelf de gegevens uitlezen, dat kan alleen het bedrijf
dat het beheer uitvoert. Politie kan de gegevens wel uitlezen, maar i.v.m. de wet op privacy,
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mag dat alleen onder strikte voorwaarden. Bedrijven betalen alleen als hulpdiensten
uitrukken. E.e.a. levert aanzienlijke besparingen op.
Over bewegwijzering valt momenteel weinig te melden. De commissie wil uniforme
bewegwijzering hebben naar de bedrijventerreinen en winkelcentra.
- Glasvezel – Nelis Visscher
Nelis is niet aanwezig.
- Buitengebied – Sander Vermeulen
Het in december opgerichte gebied heeft 247 leden, 40 daarvan waren bij de
oprichtingsavond in december aanwezig. Ruimtelijke ordening en bereikbaarheid blijken de
bindende factor te zijn. Het buitengebied wordt gekenmerkt door wegen waar veel en
zwaar verkeer overheen rijdt en veel B-wegen hebben een C-status gekregen. Daarom is er
een klankbordgroep opgericht en een adviseur ingeschakeld die de vereniging wegwijs
maakt en naar een bestendige oplossing zoekt.
Wat ruimtelijke ordening betreft: veel bedrijven worden verrast als het bestemmingsplan is
aangepast. De ondernemers in het buitengebied hebben een specialist ingehuurd die dit
monitort en de bedrijven op de hoogte houdt. Andere verenigingen kunnen aansluiten om
van zijn expertise gebruik te maken. Het buitengebied wil ook graag budget vrij maken voor
glasvezel.
Sander geeft aan dat het lastig blijft om de leden te bereiken om voorstellen te bespreken.
Daarvoor moeten zij zich bij het fonds registreren en dit gebeurt te weinig. Het bestuur van
het VOKB is bij alle bedrijven langsgegaan en heeft daardoor de meeste leden.
- Economie – Barteld Dijkman
De gemeente heeft in samenwerking met de ondernemersverenigingen een
actieprogramma voor de economie geschreven. Barteld vormt samen met twee anderen de
commissie Economie, maar zou graag zien dat andere ondernemers aansluiten. Daar is o.a.
de Dag van de Economie voor ingesteld. Voor die bijeenkomst zijn zes carrousels opgericht,
waaronder Bodegraven-Reeuwijk werkt. Daarin wordt gekeken hoe de markt zich gaat
ontwikkelen, hoe het gaat in deze regio. Twee werkgevers zijn uitgenodigd om daarover te
vertellen. Op welke gronden is er verbintenis tussen gemeente en ondernemers.
Uitnodigingen zijn verzonden. Verder kijken we hoe we elkaar kunnen versterken.
De volgende stap is het verder uitrollen van de uitkomsten, samen met de ondernemers die
de commissie vormen.
- Duurzaam – Monique van Doorn
De afgelopen maanden is er een werkgroep vanuit de verschillende trekkingsgebieden
gevormd. Er is een onderzoek naar duurzaamheid binnen deze gemeente gedaan en van
daaruit is er het werkplan ‘Met een groen hart’ geschreven. De focus ligt op het
verduurzamen van bedrijfsgebouwen en terreinen (verduurzamen van licht en afvalstromen,
etc.). Daarnaast denkt men op sociaal maatschappelijk vlak aan een buddyproject.
Het eerste project dat van start gaat is ‘een dak onder de zon’ en gaat over het
verduurzamen van daken, zonne-energie en wat kan dat opleveren. Uitgezocht wordt of
daar draagvlak voor is.
De gemeente wil naar een kenniscentrum van duurzaamheid. Dat gegeven is met
enthousiasme door de werkgroep ontvangen. Verder denkt men aan Fair Trade voor het
centrum van Bodegraven.
Joop de Groot vraagt zich af of het niet handig is om aan het begin van het proces mensen
mee te nemen uit de trekkingsgebieden. In het verleden is er namelijk al veel mis gegaan,
omdat het bedrijfsleven en bedrijventerreinen er te laat over werden geïnformeerd. Monique
verzekert dat de projecten heel breed worden opgepakt: op drie bedrijventerreinen hebben
zij ondernemers gesproken, de politiek wordt betrokken. Ze hoort graag met wie ze nog meer
moet spreken.
Het plan is nog steeds in ontwikkeling en de website wordt maandelijks ververst.
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- Horeca en nieuwjaarsreceptie – Jurgen de Vries
De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 4 januari a.s. In het verleden werd dit voor de ene helft
betaald door de gemeente, de andere helft kwam voor rekening van de
ondernemersverenigingen. Felix wil graag toestemming van de aanwezigen om geld hieraan
te besteden. Ernst stelt voor om het vanuit het potje van de trafo’s te betalen. Jurgen heeft er
leuke ideetjes over en overlegt het met de horeca en burgemeester. Lastig blijkt dat niet
iedereen door een deur kan, daar zoekt hij een oplossing voor. Op dit moment runt hij in z’n
eentje de commissie, wil dit breder oppakken.
- Ondernemersprijs Midden-Holland – Karin Muller
Karin vertelt dat de Ondernemerstrofee Bodegraven-Reeuwijk momenteel stil ligt. Het
aanbod om mee te doen aan de Ondernemersprijs Midden-Holland is daarom extra
interessant en een goed alternatief, mede gezien het regionale karakter. Niet alleen Gouda
doet mee, maar ook de Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen. De prijs kent drie
categorieën: MKB, het grootbedrijf en detailhandel, maar ook de zzp’ers doen mee. Er wordt
op gelet dat alle partijen evenredig meedoen, zodat niet het grote Gouda de prijzen
binnensleept. Iedere gemeente maakt daardoor evenveel kans. Net voor de zomervakantie
heeft Karin hierover contact gehad met Felix en Sander van Alten van de gemeente, zij
staan hier welwillend tegenover. De gemeente wil de kosten ervan op zich nemen.
Alle ondernemersverenigingen zijn benadert om voor iedere categorie aanbevelingen te
doen. De BOV en ROV hebben hun lijst ingediend. Vanuit alle lijsten wordt een longlist
gemaakt, waarna de voordrachtscommissie onderzoek doet en een shortlist samenstelt. Het
evenement vindt half januari plaats.
De RVHID ziet deelname niet zitten omdat ze vermoeden dat we ondergesneeuwd raken in
de massa. De prijs zegt hen niet veel en het ontbreken van binding met de betreffende
gemeentes, speelt ook een rol. Dat Reeuwijk wel interesse heeft, begrijpen ze wel, omdat het
meer gericht is op Gouda.
Marko de Jong is het daar niet mee eens: het is juist hét netwerkevent van de regio. De prijs is
een vervolg op de Kamer van Koophandelprijs en eigenlijk is het bijna altijd zo dat het
buitengebied wint, niet Gouda. Elk gebied krijgt goed de aandacht. In het verleden heeft zijn
bedrijf SPS weleens de prijs gewonnen en dat heeft een enorme impact gehad.
Ko van Daalen en de BOV vinden dat we alle kansen tot publiciteit moeten aangrijpen, ze
doen daarom graag mee.
Sander van Alten meldt dat de gemeente voor een brede samenwerking van alle partijen is
en een dergelijke prijs symboliseert dat.
8.
Rondvraag
Voorstel van Felix van Pelt: 16 november a.s. ingelaste vergadering om de financiën
nogmaals te bespreken. Locatie Bij Everts 20.00 uur.
Joop de Groot meldt dat er een aanbesteding is gedaan voor het revitaliseren van
Broekvelden. Volgende week starten. Half februari moet het klaar zijn.
Hij onderstreept dat collectiviteit en communicatie heel hard nodig blijven.
9.
Volgende vergaderingen:
Maandag 16 november a.s.
Maandag 1 februari 2016
Maandag 6 juni 2016
Maandag 3 oktober 2016
10.
Sluiting
Felix dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 22.20 uur.
In de foyer is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

