Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk
h.o. Ons Fonds
Verslag bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden
maandag 6 juni 2016, in de Herenkamer van Bij Everts, aanvang 20.00 uur
Aanwezig namens de verenigingen van de trekkingsgebieden zijn: Trudie Six, Alie Kersbergen, Tom
Zwanenburg, Sandra Rutjes, Hans Vonk en Ko van Daalen
Afmelding ontvangen van: Henri Stolwijk, Ernst van Waveren, Jurgen Kok (via Alie Kersbergen) en René
Nauta (e-mail ontvangen na vergadering)
Aanwezig namens Ons Fonds:
Felix van Pelt (voorzitter), Cees van Uunen (tevens Groote Wetering), Rob la Gro (tevens lid van
Evaluatiecommissie), Gerda Kastelein (notuliste)

1. Opening door Felix van Pelt
Felix opent de vergadering om 20.02 uur. Alle aanwezigen stellen zich voor.
2.

Mededelingen
– overlijden van mevrouw J. Kaptein
Joke Kaptein zou voorzitter worden van de nog op te richten vereniging Wierickeland. Na een kort
ziekbed is zij begin dit jaar helaas overleden. Het bestuur is op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter.
Dirk-Jan van Schaik uit Nieuwerbrug wil die taak op zich nemen, Johan van Eijk wordt aangesteld als
secretaris en Hans Verkaik als penningmeester.
Dit is het laatste jaar van de ‘proefperiode’ van Ons Fonds. De evaluatie is reeds in volle gang. Dit jaar is
van belang om te kijken of het fonds wel of niet doorgaat en in welke vorm dat dan zou zijn. Er is heel
veel energie gestoken in de opzet van het fonds en het heeft veel teweeg gebracht. Helaas moet men
ook constateren dat het fonds niet in ieder gebied werkt, maar de samenwerking tussen ondernemers is
voor een groot deel in ieder geval wel enorm verbeterd. Mooie initiatieven zijn van de grond gekomen.
3. Verslag vorige bijeenkomst van 01-02-16
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.
4. Communicatie
Felix vraagt de aanwezigen om mutaties in commissies en verenigingen etc. door te geven aan Gerda,
zodat we website kunnen aanpassen.
De website wordt vereenvoudigd. De bedoeling was dat verenigingen en commissies zelf informatie
zou plaatsen, zodat men kennis kan nemen van elkaars gedachten, maar eigenlijk maakt niemand
daar gebruik van.
De aanwezigen vinden het belangrijk om te weten wie er in de besturen en commissies zitten en wat
hun doelstellingen zijn. Verdere informatie is wat hen betreft niet nodig.
Er volgt een nieuw voorstel voor de website. Informatie over de commissies staat nu nog op de website
van Ons Fonds, maar moet naar de website van het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk.
5.

Stand van zaken financiën
- jaaroverzicht 2015
De nummering van de trekkingsgebieden in het jaaroverzicht loopt niet parallel met de nummering die
normaliter gebruikt wordt. FP legt uit dat sinds de oprichting van Ons Fonds er al een indeling van de
trekkingsgebieden was. Die nummering hanteert de penningmeester voorlopig nog even. Een en ander
heeft geen consequenties voor de bedragen etc.
Ko van Daalen vraagt of het budget van 2016 er nog bij komt. Dat is inderdaad het geval, want dit is
de stand per 31-12-2015.
Opmerkingen bij verslag:
In de kolom geschatte verplichting voor 2016 kan men zien dat de VOKB rekening houdt met wat er dit
jaar nog bijkomt. Bruggeakker en Zoutman hebben hetzelfde gedaan.
De € 50.000, - van het OCB wordt besteed aan camerabewaking voor Broekvelden en Groote
Wetering. Het budget van Rijnhoek blijft echter gereserveerd voor Rijnhoek, zij houden daar zelf
zeggenschap over.
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Rijnhoek wenst uit het OCB te treden, maar voor het zover is liggen er nog wat knelpunten die juridisch
onderzocht moeten worden. Het Parkmanagement kan in ieder geval niet zelfstandig over het geld
beschikken, want daarvoor hebben ze toestemming nodig van de leden van Rijnhoek.
In het uitgedeelde overzicht zijn onder het OCB de bedragen voor Rijnhoek, Dronenhoek, Groote
Wetering en Broekvelden bij elkaar opgeteld. Cees van Uunen stelt voor om in het vervolg de
bedragen separaat te vermelden, zodat ieder gebied weet wat er te besteden valt.
Bij het VOKB zijn ook alle bedragen opgeteld en Ko van Daalen vindt het beter om het zo te laten.
Anders ga je misschien groepjes krijgen die hun eigen budget willen besteden en het is juist krachtiger
om te bundelen. Aangezien er veel detaillisten op Rijnhoek zitten, zou het geen rare gedachte zijn om
de vereniging toe te voegen aan het VOKB, voegt hij gekscherend toe.
Het staat Rijnhoek overigens vrij om een gedeelte van hun budget af te staan aan het VOKB.
Vereniging Buitengebied is opgeheven en heeft volgens het convenant met de gemeente recht op
retributie. De € 60.000, - van het Buitengebied is het geschatte bedrag dat terugbetaalt moet worden
aan de bedrijven.
Het bedrag dat daarna overblijft, is voor de bedrijven in Reeuwijk-dorp, Waarder, Driebruggen en
Nieuwerbrug, die niet aangesloten waren bij het Buitengebied.
De terugbetalingen aan de agrariërs en sport moeten gedeeltelijk nog plaatsvinden.
6. Evaluatie Ons Fonds
De Evaluatiecommissie bestaat uit Rob La Gro (Ons Fonds), Sander van Alten (namens gemeente) en
Jan Oostveen (voorzitter). Rob verteld dat alle verenigingen zijn bezocht en dat zij een aantal
stakeholders hebben gesproken. De commissie is benoemd op basis van het convenant tussen Ons
Fonds en de gemeente. Daarin staat dat in het 3 e jaar een evaluatie moet plaatsvinden om te
onderzoeken hoe e.e.a. functioneert. Daarbij wordt onderzocht waar de gelden aan zijn besteed, het
draagvlak, wat zijn de plannen, hoe is het gesteld met de transparantie etc. Deze toetsing vindt plaats
om te kijken of aan de criteria wordt voldaan, dit gebeurde tijdens het bezoeken aan de ALV’s.
Stakeholders werden uitgenodigd, zij zijn in het proces van belang om te kijken hoe zij er tegenover
staan.
Het concept van de rapportage wordt in de loop van juli afgerond. Het meeste werk is het verzamelen
van alle gegevens. Dan start het proces bij de gemeente. De rapportage is een onderlegger voor de
besluitvorming van de gemeente. Zoals het er nu uitziet gaat het rapport in september langs de
commissies en raad. Medio oktober volgt dan de besluitvorming. Voor die tijd wordt het rapport
openbaar en zijn er inspraakrondes over de inhoud ervan. Rob weet echter niet wanneer het rapport
ter inzage wordt gelegd. Hij vraagt dit na. Zodra die informatie bekend is, zal Ons Fonds de
verenigingen daarover berichten.
Een aantal aanwezigen vraagt zich af hoe het verder moet als zij allemaal positief over het fonds zijn,
maar het rapport niet. Alie Kersbergen is bang dat niet iedereen bij de gemeente door heeft hoe
positief het fonds door de VOKB is ontvangen. Het VOKB komt behoorlijk in de problemen als het fonds
stopt. Separate lobby voor het fonds kan geen kwaad, is het advies. Felix is ervan overtuigd dat de
gemeente (althans het bestuur) vindt dat het fonds samenbindende kracht uitstraalt.
Tom Zwanenburg vreest dat als tegenstanders van het fonds zich tijdens de inspraakavond net zo
roeren als tijdens de ALV, het niet positief uitpakt.
In het politieke traject zijn twee onderwerpen die naar voren komen:
- uitzondering agrariërs;
- discussie buitengebied.
Daarnaast moet er ook nog een algemene pot voor gezamenlijke doeleinden komen, vertelt Rob La
Gro.
Het agrarisch gebied en het Buitengebied zijn de uitzonderingen die in het convenant zijn
meegenomen. Zij hebben recht op restitutie.
Als er nieuws uit ontstaat, wordt het gedeeld met de verenigingen. Elk positief geluid is welkom, Felix
adviseert de aanwezigen om vooral langs de fracties te gaan.
Als we het collegestandpunt weten, dan scheelt dat al, vindt Ko van Daalen. Ze hebben dan misschien
wel het standpunt om door te gaan, maar Ko hoort ‘mitsen’ en ‘maren’ en ‘wat uitzonderingen’. Dat
zou het fonds de kop kunnen kosten. Rob beaamt dat die mogelijkheid er is. Het feit dat er restitutie
plaatsvindt, past eigenlijk niet in het systeem zoals het zou moeten zijn. Om die uitvoering te effectueren
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heb je gegevens nodig die privacygevoelig zijn en niet altijd voorhanden zijn. Dat zorgt voor een
enorme administratieve rompslomp.
Hans Vonk geeft aan dat het handig is te weten wat de plussen en de minnen in de analyse zijn, zodat
de verenigingen weten hoe en waarop ze de lobby kunnen inzetten. Rob geeft aan dat hij het gevoel
begrijpt, maar dat hij er helaas niet verder op in mag gaan. Elf Graven en VOKB waren buitengewoon
enthousiast over het fonds, grapt hij.
Wierickeland is nog in oprichting en het Buitengebied is opgeheven, daarom hielden zij geen ALV. De
Evaluatiecommissie sprak overigens wel een stakeholder in Buitengebied.
Gevraagd wordt om, als de eerste analyse er is, elkaar daarover te berichten. De aanwezigen willen
graag inzage in het rapport om te kijken of het positief, minder positief of negatief is. Dat maakt het
reageren en het gezamenlijk lobbyen wat makkelijker.
- pot voor algemene doelen
Hierboven besproken.
7. Verenigingen
Felix vertelt dat het indelen van de gebieden enorm veel tijd kostte. Uitgangspunt was aanvankelijk een
lijst van de Kamer van Koophandel, aan de hand daarvan werden gebieden ingedeeld, later kwam er
een lijst van de gemeente. Mocht er een positieve afronding van de proefperiode van Ons Fonds
plaatsvinden, dan worden de gebieden opnieuw ingedeeld en komen we uit op 10 á 11 verenigingen.
- VOKB
Loopt uitstekend.
- OCB
Op dit moment is Rijnhoek daar nog in vertegenwoordigd.
- Bruggeakker –Reeuwijk
De vereniging draait á la de VOKB. Er is een goede samenwerking gecreëerd.
- Ver. AAR
Samenwerking met het bedrijventerrein Reeuwijkse Poort is tot nu toe onmogelijk. Er is een verplicht
parkmanagement die alles regelt voor de huurders. Het heeft een vereniging van huurders en één
eigenaar (geen lokale partij), die zich niet aansluit bij Ver. AAR.
- Zoutman
Vereniging waar men al heel vroeg allerlei initiatieven heeft genomen.
- Wierickeland
Zoals eerder verteld is de vereniging in oprichting.
- Buitengebied
Nog voor het fonds ontstond, was Vereniging Buitengebied opgericht, met Eef Verkleij als
enthousiast voorzitter. Wegens ziekte heeft Eef zijn voorzitterschap voor de vereniging en Ons Fonds
helaas moeten neerleggen.
De gedachte was om de dorpen bij het Buitengebied toe te voegen. Ze zouden hun eigen potje
behouden en gezamenlijke zaken met elkaar oppakken.
Na het vertrek van Eef bleek het draagvlak van het huidige bestuur af te nemen. Men kon geen
gezamenlijke doelen meer vinden en de vereniging besloot zich op te heffen.
Op dit moment wordt uitgezocht wat nu bij het Buitengebied hoort. Dat is van belang voor de
restitutie. Dan weten we ook welke ondernemingen er tot de dorpskernen behoren.
In het convenant was een retributieregeling voor het Buitengebied opgenomen. Het Buitengebied
werd daarin gelijk getrokken met de agrariërs en daarmee kon men de vereniging overhalen om
aan te sluiten bij het fonds.
Bij de opheffing van de vereniging namen de bestuursleden het standpunt in om restitutie aan te
vragen bij de gemeente. Daarvoor is een adviesaanvraag ingediend, maar op dit moment is niet
bekend hoe de gemeente erover denkt. Er was nog geen geld besteed. Mocht de gemeente
positief tegenover retributie van het Buitengebied staan, dan wordt 6% van het budget afgehaald
als zijnde kosten die door het fonds zijn gemaakt.
Reeuwijk-Dorp staat nu nog bij het Buitengebied, maar na evaluatie en bij mogelijke voortzetting
van het fonds, krijgt het een eigen vereniging. Hetzelfde geldt voor b.v. Dammekant en De Meije.
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De rest gaat naar Wierickeland. Van sommige bedrijven is lastig om aan te geven waar ze nu
daadwerkelijk bij horen. Daarom is het goed om te definiëren wat er in het Buitegenbied valt en
wat niet, vindt Ko.
- Elf Graven Reeuwijk
Elf Graven is een enthousiaste vereniging, vertelt Hans Vonk. De bestuursleden proberen overal een
positief stempel achter te laten en te lobbyen voor de geweldige recreatiemogelijkheden in het
gebied. Overal kom je wel een wethouder of zo tegen en je merkt dat ze bereidt zijn om mee te
werken. Ko vindt dat je alle elementen van het fonds bij Elf Graven ziet gebeuren, de lobby van
deze vereniging is een positief voorbeeld.
De vereniging heeft een recreatiekaart (oplage 25.000) uitgegeven waar alle
watersportverenigingen, horeca etc. op vermeld staan. Stichting Veen vertegenwoordigt de
watereigenaren (80% van het water is privébezit), Elf Graven heeft hen betrokken bij de
totstandkoming van de recreatiekaart, want het moet geen eenrichtingsverkeer zijn, vindt de
vereniging. De kaart vermeldt daarom o.a. richtlijnen en belangrijke informatie voor de
watersporters. Het bestuur van Elf Graven merkt dat de neuzen nu wel ineens dezelfde kant op
gaan, vertelt Sandra. Tijdens de ALV heeft men de leden opgeroepen om stapeltjes van de
recreatiekaart te verspreiden bij VVV’s of omliggende plaatsen. Aan die oproep heeft men helaas
geen gehoor gegeven. Blijkbaar is er meer tijd nodig om mensen te enthousiasmeren.
Gevraagd wordt wat er gaat gebeuren met Parc Green van Landal. Vastgesteld is dat alleen
woningen niet worden belast voor het fonds (voor een groot deel particulier bezit), de
voorzieningen van Parc Green worden toegevoegd aan Elf Graven. De komst van Landal kan heel
positief uitpakken voor de hele gemeente en voor de vereniging, verwachten de aanwezigen. Op
dit moment probeert Sandra Parc Green te benaderen. Cees van Uunen adviseert om de
parkmanager t.z.t. aan te spreken, hij wordt aangesteld door de vereniging van eigenaren.
8.

Rondvraag
Tom Zwanenburg vindt het jammer dat het Buitengebied zijn geld terughaalt. Kan dat niet op een
andere manier worden ingezet voor het fonds. Hun bedrijven zien misschien niets in het fonds, maar
hun medewerkers wonen en werken wel in dit gebied. Eigenlijk zijn deze ondernemers, samen met
de agrariërs, freeriders. Felix en Rob vertellen dat ze sowieso kosten betalen en dat de gemeente
nog geen advies hierover heeft uitgebracht. Bovendien, dit gaat over de afgelopen drie jaar, het
schept geen precedent voor de (mogelijk) komende drie jaar.
Sandra vraagt zich af of het bedrag in de algemene pot kan, net als nuts en trafo etc.
Daarvoor moeten we de evaluatie afwachten. Het idee kan men natuurlijk wel aandragen.
Alie heeft (voorzitter van het VOKB) Jurgen Kok gesproken. Hij ziet het voorzitterschap niet meer ziet
zitten en heeft Alie gevraagd zijn functie over te nemen. Alie heeft de functie aanvaart, maar
e.e.a. moet via een ALV nog bekrachtigd worden. Meer hierover kan men nalezen in de statuten.
Tom begrijpt niet goed waarom hij via Ons Fonds een bericht van Monique van Doorn (commissie
Duurzaam Ondernemen) ontvangt. Esther van de Bor zit in de commissie, dan is dat toch ook eigen
belang? Felix vertelt dat de commissies feitelijk zelf contact dienen op te nemen met de
trekkingsgebieden, daar moeten zij hun draagvlak creëren om budget binnen te halen. De
commissie valt onder het OPB-R, Ons Fonds kan daar verder niks over besluiten. Gerda vertelt dat
Monique haar het verzoek deed om het bericht te verspreiden.

9.

Volgende vergaderingen:
- maandag 03 oktober 2016
Met betrekking tot de besluitvorming over Ons Fonds wordt deze vergadering mogelijk verschoven naar
een andere datum.
10. Sluiting
Felix sluit de vergadering om 21.18 uur.
- De aanwezigen worden uitgenodigd voor een borrel aan de bar.
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