Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk h.o. Ons Fonds en
OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk - OPBR

Verslag gezamenlijke bijeenkomst Stichting Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk (Ons
Fonds) en OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR)
maandag 09 oktober 2017 Zalencentrum de Brug Reeuwijk - aanvang 19.30 uur
Aanwezig zijn: Jan Oostveen, Nico van der Does, Jim Koster, Nelis Visscher, Hans van
Dijk, A. Burggraaf, Arie Elderhorst, Jan Dirk van Bennekum, Ko van Daalen, Nelis
Visscher, Hans Slof, T. Six, C. Noordhoek, J. Geelhoed, T.C. de Wit, Ineke Griffioen, Bert
Bras, Sander van Alten, Rob la Gro, Felix van Pelt, Gerda Kastelein (notuliste)
Bericht van afmelding ontvangen van: Dirk-Jan van Schaik (Wierickeland), Nico van
Wijk (Ver. Meijefonds), bestuur VORT

1. Opening door Felix van Pelt
Felix opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom.
De besturen van de trekkingsgebieden zijn uitgenodigd. Van de verenigingen zijn
Bruggeakker, Elf Graven, Zoutman, PMR Rijnhoek, VOKB, Verenigde Bedrijven
Dammekant en het OCB vanavond vertegenwoordigd. Namens de nieuwe
bestuursorganisatie van het OPBR zal Nico van der Does een presentatie geven. Jan
Oostveen geeft een presentatie namens de Bestedingscommissie van het
Gemeentebrede Fonds.
Omdat er veel verwarring is wie wat doet, licht Felix daarom nog even toe hoe e.e.a.
in het verleden is gelopen. Mogelijk helpt het te weten dat het niet altijd van een
leien dakje is gegaan. De hellingshoek was vaak te stijl, concludeert hij.
Tot begin 2011 was er in Bodegraven een kerngroep, zoals burgemeester Lokker het
toen noemde. In die periode werd gepoogd om zowel in Bodegraven als in Reeuwijk
een BIZ op te richten, wat niet positief werd afgerond.
In die periode kwam wel een samenwerking tussen de drie belangenverenigingen BOV, RvHID en ROV, tot stand en ging De Koepel als niet juridische eenheid aan de
slag. Hieruit kwam, met durfkapitaal van de drie verenigingen en een stukje van de
KvK, de mogelijkheid een ondernemersfonds op te richten, met instemming eind
2013 van de Gemeenteraad.
Felix vertelt dat zij in 2014 met de bestuursleden van Ons Fonds zijn gestart. De taken
van De Koepel werden in de organisatie van Ons Fonds meegetrokken. In mei 2015
werd de naam van De Koepel omgezet in OPBR (Ondernemer Platform Bodegraven
Reeuwijk). In 2016 werd tijdens het evalueren van de organisatie vastgesteld dat een
duidelijke scheiding van het OPBR en Ons Fonds een noodzaak zou zijn. Dit is in
februari 2017 van dit jaar gelukt. Een nieuwe initiatiefgroep is de organisatie van het
OPBR gaan trekken. Alle ondernemersvraagstukken, projecten en overleggen met
de overheden behoren hiertoe. Voor de verenigingen van Ons Fonds is het
waardevol om aan te haken bij deze organisatie, immers: samenwerking is kracht!
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Buiten een aantal afmeldingen voor deze bijeenkomst, zijn er geen verder geen
mededelingen.
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3. Verslag vorige bijeenkomst van 20-02-17
Geen opmerkingen.

4. Financiën
Iedere vereniging heeft begin dit jaar een financieel overzicht ontvangen. Begin
2018 wordt een nieuw overzicht toegestuurd en worden de cijfers bekend gemaakt.
5. Bestedingscommissie Gemeentebreed Fonds
- stand van zaken, presentatie van Jan Oostveen, voorzitter van de
Bestedingscommissie
Bijlage: presentatie Bestedingscommissie Gemeentebreed Fonds
Vragen n.a.v. de presentatie:
Is er voorzien in een bezwaarprocedure? Jan antwoordt dat bij een afwijzing worden
toegelicht en in voorkomende gevallen gaat men het gesprek aan.
Nelis Visscher is aangesloten bij de Duurzaamheidscommissie. Hij vond de afwijzing
op papier wat summier. Jan Oostveen nodigt de commissie uit om van gedachten
te wisselen, want het duurzaamheidsverhaal is wat de Bestedingscommissie betreft
niet van de baan.
Een aantal aanvragen waren duidelijk in de verkeerde ‘brievenbus’ gekomen en zijn
doorverwezen naar de besturen van de trekkingsgebieden. Het moet daarom ook
meer verduidelijkt worden, wanneer men bij de trekkingsgebieden moet
aankloppen en wanneer bij de Bestedingscommissie.
6. Verenigingen – mededelingen van het bestuur
- Stand van zaken
Gevraagd wordt hoe het nu zit met de afdrachten. De BSGR heft namens de
gemeente €50, - per €100.000, - aan WOZ-waarde over niet-woningen. Dit bedrag
wordt als subsidie overgemaakt naar Ons Fonds, wat dit jaar € 343.000, - bedraagt.
De gemeente stort de bijdrage over haar onroerend goed in de pot van het
Gemeentebrede Fonds Voor 2017 is dit aanvankelijk geprognotiseerd op € 58.000, -)
Dit bedrag is nog niet definitief en zal worden aangepast in positieve zin. Hierdoor
komt nog een correctie op de bestedingsgelden van de verenigingen.
Vanaf 2018 dragen de verenigingen 15% van het totaalbedrag af aan het
Gemeentebrede Fonds.
Van trekkingsgebieden die na vier jaar geen geld hebben besteed, of er plannen
voor hebben, vervalt vanaf 2018 het eerste jaar 2014 naar het Gemeentebrede
Fonds.
Belangrijk: Het is zaak dat de verenigingen vóór 31-12-2017 bestedingsplannen
indienen bij het bestuur van Ons Fonds, of verplichtingen zijn aangegaan. Anders
vervalt het geld van 2014 in de pot voor algemene doeleinden.
In de eerste aankondiging voor deze vergadering heeft het bestuur daarom
gevraagd om plannen/begrotingen in te dienen. Daar is helaas geen gehoor aan
gegeven, concludeert Felix. Hij belooft de verenigingen een reminder te sturen.
Gevraagd wordt of trekkingsgebieden gezamenlijke verplichtingen mogen
aangaan. Bijvoorbeeld als het ene gebied geld te kort heeft en het ander niet weet
waaraan het geld te besteden. Dat kan inderdaad. De trekkingsgebieden zijn
autonoom, maar de leden ervan moeten het er wel mee eens zijn.
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7. Presentatie OPBR door Nico van der Does (voorzitter OPBR)
Bijlage: presentatie van het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk
Nico vertelt dat er regelmatig onderling contact is tussen Ons Fonds en het OPBR.
Leden van het OPBR zijn trekkingsgebieden en ondernemersverenigingen, niet de
individuele ondernemers. Het bestuur is gevormd door BOV, ROV, RVHID. Het zijn
zakelijke dienstverleners, retailers en iemand uit het MKB. Het OPBR wil graag
bestuursleden erbij hebben uit het grootbedrijf en van de bedrijventerreinen in
Bodegraven. Geïnteresseerden kunnen zich bij het OPBR aanmelden.
Namens de gemeente vertelt Sander van Alten dat zij met het OPBR samenwerken
om het Actieprogramma Economie gestalte te geven. Er worden thema’s opgepakt
als bereikbaarheid, verduurzaming, promotie etc. De samenwerking wordt als prettig
ervaren.
Het OPBR neemt de suggestie mee om verkiezingsprogramma’s van de politieke
partijen te bekijken. Het is immers belangrijk te weten of de coalitiepartners
meegaan met de plannen van het OPBR.
De OPBR zal voor overstijgende zaken de gesprekspartner zijn van de gemeente.
Voor andere zaken zullen de belangenverenigingen zelf individueel contact
houden. Een van de aanwezigen vreest versnippering van de lobby en adviseert het
OPBR om de programma’s van de partijen in de gaten te houden en op tijd in te
haken. Nico geeft aan dat het Actieprogramma Economie leidend is, daarmee
worden de meeste zaken al opgepakt. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat
ieder trekkingsgebied vertegenwoordigd wordt in het OPBR.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Volgende vergadering
Maandag 26 maart 2018 om 19.30 uur in Zalencentrum de Brug.
10. Sluiting
Felix sluit de vergadering om 20.57 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje
aan de bar.

