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Bestedingscommissie
Gemeentebreed Fonds

• Geinstalleerd juni 2017  

• Budget 2017  ca € 70K



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 



Aanvragen

• 20 Aanvragen ingediend t/m februari 2018

• 18 Afgehandeld:
• 5 gehonoreerd

• 13 afgewezen, vanwege (combinatie van) 
• Zeer plaatselijk, voor een dorp (verwijzing naar lokale vereniging)

• Niet samenhangend met ondernemers(klimaat)

• Niet doelmatig

• 2 Onderhanden



Aanvragen goedgekeurd

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

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. 



Budget

• Budget 2017 inmiddels volledig aangewend

• Deel, circa een kwart, van  budget 2018 aangewend 
(afhankelijk van BTW)



• Doelgroep is nog zoekende naar mogelijkheden


