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Introductie
In december 2016 is een convenant getekend door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de
Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk (hierna aangeduid als ‘Ons Fonds’). In het
convenant is vastgelegd dat over de periode 2017 – 2021 de meeropbrengst van de OZB voor nietwoningen (met enkele uitzonderingen) wordt aangewend voor een ondernemersfonds.
Binnen de gemeente zijn trekkingsgebieden vastgesteld met corresponderende verenigingen die over
een budget kunnen beschikken. Daarnaast is bepaald dat er een Gemeentebreed Fonds gevormd zou
worden om gemeentebrede samenwerking en initiatieven die trekkingsgebieden overstijgen van
financiering te voorzien.

Budget Gemeentebreed fonds
Het budget van het Gemeentebreed Fonds wordt gevormd door:
-

De bijdrage voor gemeentelijk vastgoed (na aftrek van administratiekosten van Ons Fonds)
Een bijdrage van de trekkingsgebieden ter grootte van 15% van het budget
Het budget van trekkingsgebieden zonder corresponderende vereniging
Middelen die in de trekkingsgebieden na 3 jaar niet zijn besteed.

Gedurende de kalenderjaren wijzigt het geprognotiseerde budget (want samenhangend met de
belastingopbrengst).
Ten tijde van de samenstelling van dit jaarverslag zijn door Ons Fonds de volgende budgetten
bepaald voor het Gemeentebreed Fonds:
Onderwijs
Nuts
Gemeentelijke gebouwen
15% inhouding trekkingsgebieden
Vervallen van trekkingsgebieden
Totaal budget Gemeentebreed Fonds

2017
2018 totaal
€ 40.267 € 8.618 € 48.885
€ 8.988 € 2.494 € 11.482
€ 19.624 € 19.624 € 39.248
€
- € 39.079 € 39.079
€ 22.416 € 22.416
€ 68.879 € 92.231 € 161.110

Eisen en criteria
In het convenant wordt in hoofdlijnen bepaald welke de criteria zijn voor toekenning uit het
Gemeentebreed Fonds. Er wordt bepaald:
•
•
•

Het initiatief moet trekkingsgebied overstijgend zijn
Doelmatigheid van het initiatief in de aanvraag
Het Gemeentebreed Fonds wordt niet aangewend ter vervanging van gemeentelijke
taken

3
•

Impliciet: het initiatief moet bijdragen aan het ondernemersklimaat in BodegravenReeuwijk / moet bijdragen aan economisch Bodegraven-Reeuwijk met profiel, kleur en
aantrekkelijkheid voor bedrijven

De Bestedingscommissie is begin 2017 gestart met de opstelling van een Kadernota. Deze Kadernota
is door het bestuur van Ons Fonds goedgekeurd. In deze kadernota zijn de eisen en criteria bij de
beoordeling van de aanvragen uitgewerkt:
Eisen ten aanzien van aanvragen
• Eenieder gevestigd in gemeente Bodegraven-Reeuwijk is gerechtigd een aanvraag in te
dienen
• Bij toekenning zal uitsluitend aan rechtspersonen uitbetaald worden, ook als de aanvraag
door een natuurlijk persoon is ingediend
• De commissie stelt bindende eisen ten aanzien van de structuur van de aanvraag
• Projecten met een partijpolitiek of religieus karakter worden uitgesloten
• Projecten dienen niet gericht te zijn op winst maken bij begunstigde zelf
• Er wordt geen project toegekend dat er op gericht is bestaande tekorten aan te zuiveren
• Effecten van het project dienen primair gericht te zijn op (delen van) BodegravenReeuwijk
• De commissie gaat in principe geen meerjarige verplichtingen aan
• De aanvrager informeert de commissie over de aanvragen tot financiering die bij andere
entiteiten ingediend zijn
• Met instemming van de aanvrager kan de commissie ook overgaan tot honorering van
een deel van de aanvraag
• Bij communicatie over het gehonoreerde project dient door de aanvrager op gepaste
wijze melding gemaakt te worden van de toekenning van middelen door de
Bestedingscommissie
• Omtrent gehonoreerde projecten zal adequate verslaglegging plaats moeten vinden
overeenkomstig een format van de Bestedingscie
• De begunstigde verleent medewerking aan een eventuele controle van de doelmatigheid
van de besteding.
Criteria ten aanzien van de toekenning
• Criteria primair voortvloeiend uit convenant, doelstellingen en statuten Ons Fonds,
waaronder:
o bijdrage aan het ondernemersklimaat in Bodegraven-Reeuwijk
o bijdrage aan economisch Bodegraven-Reeuwijk met profiel, kleur en
aantrekkelijkheid voor bedrijven
• Doelmatigheid, efficiënte wijze om het beoogde doel te bereiken
• De commissie houdt bij de bepaling van het programma rekening met leverage-effecten,
bijv. inzake co-financiering, die uiteindelijk de effectiviteit van de middelen kunnen
vergroten. Door de commissie is dit ook aangeduid als het ‘vliegwieleffect’, een beperkte
bijdrage genereert indirect meer middelen
• In de programmering van de commissie wordt rekening gehouden met spreiding over
dorpen en over sectoren waar de uiteindelijke effecten waarneembaar zullen zijn.
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Samenstelling Bestedingscommissie
Ons Fonds heeft een Bestedingscommissie samengesteld om voor de beoordeling van de aanvragen
voor het Gemeentebreed Fonds.
De leden van de commissie in 2017 en 2018 waren:
Jan Oostveen (voorzitter) – gepensioneerd ondernemer te Bodegraven
Sander van Alten – namens gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Hans van Dijk – retailer te Reeuwijk-Brug
Leendert Spijker – gepensioneerd retailer te Bodegraven
Henri Stolwijk – ondernemer te Bodegraven
Schelto de Waard – gepensioneerd notaris te Reeuwijk-Brug
Aanvragen
In totaal zijn in 2017 en 2018 22 aanvragen ingediend. Een verbijzondering naar jaar is niet zo zinvol
omdat een aanzienlijk deel van de aanvragen die behandeld zijn in 2017 overlopen in 2018.
In totaal werd € 397.700 aangevraagd.

Totaal (22)

€ 397.700

15 afgewezen

€ 257.825

7 gehonoreerd

€ 139.875

Budget

€ 161.110

Resteert

€ 21.235

Geruime tijd was er enige onduidelijkheid ten aanzien van verrekeningsmogelijkheid van de BTW van
enkele gehonoreerde aanvragen. Ten tijde van toekenning is rekening gehouden met BTW opslag.
Voorzichtigheid was geboden. Uiteindelijk blijkt een groot deel van de BTW terug te vorderen.

Reden afwijzen aanvragen
Zoals hiervoor aangegeven zijn 15 aanvragen afgewezen. De Bestedingscommissie moet keuzes
maken op basis van de criteria.
Hierna zal ingegaan worden op de reden van afwijzing van aanvragen. Dit geschiedt op geaggregeerd
niveau. Individuele rapportage zou de belangen van de aanvrager kunnen schaden en bovendien is
niet gecommuniceerd dat de aanvragen en behandeling openbaar zouden zijn.
Vele aanvragen zijn niet gehonoreerd vanwege het niet voldoen aan meer dan een eis of criterium,
of omdat de aanvraag in het licht van de criteria als minder werd beoordeeld ten opzichte van
andere aanvragen.
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Reden afwijzing
-

Niet gericht op (verbetering van) ondernemersklimaat
Betreft geografisch slechts een deel van de gemeente
Betreft één sector
(samenhangend met bovenstaande) geschikt voor een vereniging
Onvoldoende doelmatig of efficiënt, kostbaar

11
10
4
9
3

Totaal

37

Aantal aanvragen

15

Initieel ontving de Bestedingscommissie een aanzienlijk aantal aanvragen die in het geheel niet
gericht waren op het ondernemerschap in Bodegraven-Reeuwijk. In de afgelopen periode is (onder
meer op de website van Ons Fonds) verduidelijkt dat uitsluitend initiatieven gericht op het
ondernemerschap voor honorering in aanmerking komen.

Beschrijving goedgekeurde aanvragen
Bijdrage professionalisering OPBR
€ 22.625
Bijdrage aan de verdere professionalisering van OPBR, het platform van alle ondernemingen in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Met deze professionalisering kunnen strategische en beleidsmatige
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het ‘ondernemen’ tijdig worden gezien en vertaald
worden naar de mogelijk consequenties voor de leden van de trekkingsgebieden, de ondernemingen

Bijdrage Lobby Bodegraven Boog
€ 5.000
Bijdrage om de lobby voor een volledige aansluiting van de N11 op de A12 (de Bodegraven Bogen)
een stevige basis te geven. Voor dit lobbytraject is ook geld beschikbaar gesteld vanuit de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en de regio Midden-Holland.

Bijdrage glasvezel buitengebied in Bodegraven-Reeuwijk
€ 11.250
Bijdrage aan een project voor een eerste stap om zoveel mogelijk van de ruim 700 adressen in onze
gemeente die nu geen toegang hebben tot breedbandinternet (nagenoeg allemaal buiten de
bebouwde kom), aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Bedrijventerrein Rijnhoek wordt hierin
meegenomen.
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Bijdrage buitengebieden van glasvezel voorzien
€ 25.000
De Bestedingscommissie van het Gemeentebreed Fonds blijft de komende jaren aandacht schenken
aan de verbetering van de internet infrastructuur in de gehele gemeente, essentieel onderdeel van
het ondernemingsklimaat. Inmiddels is in dit kader een aanvraag gehonoreerd van de omgeving van
Reeuwijk-Dorp, waar de infrastructuur nu zeer slecht is. Het lokale bedrijfsleven en de lokale
vereniging leveren een forse financiële bijdrage.

Bijdrage Centrummanagement 2018
€ 14.500
Bijdrage aan de versterking van de winkelgebieden in de gemeente. Belangrijkste activiteit is de
volgende stap in de aanpassing van het winkelgebied in Bodegraven. Verder richt de
Centrummanager zich proactief op de winkelkernen elders in de gemeente, door kennisoverdracht
en voor contacten met de gemeente.

Nieuwjaarsreceptie 2019
€ 2.500
Bijdrage aan de Nieuwjaarsreceptie 2019 met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De
Nieuwjaarreceptie is een ontmoetingsplaats van het maatschappelijk middenveld en ondernemers
uit Bodegraven-Reeuwijk. Voor ondernemers een gelegenheid te netwerken.

Duurzaamheid voor bedrijven Bodegraven-Reeuwijk
€ 59.000
Onder auspiciën van OPBR wordt omtrent het thema duurzaamheid voor ondernemingen een
project Duurzaamheid opgestart, begeleid door een stuurgroep met vooraanstaande ondernemers
en onder leiding van Ronald Schild van Merosch (lokaal adviesbureau met focus op duurzaamheid).
Doel van het initiatief en de stuurgroep Duurzaamheid is om het bedrijfsleven van BodegravenReeuwijk zo effectief en efficiënt mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage te laten leveren aan de
verduurzaming van de bedrijven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De thema’s zijn energie,
afvalstromen, mobiliteit en klimaatadaptatie. De stuurgroep is een platform om ondernemers te
informeren, inspireren, verbinden en vertegenwoordigen.

