Verslag
Bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden
Stg. Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk, maandag 25 maart 2019, aanvang 19.30 uur
Zalencentrum de Brug Reeuwijk.
Aanwezig zijn: Dirk-Jan van Schaik en Evelien Kiela (Wierickeland), Sander van Alten (gemeente), Ike
Bos (Meijefonds), Esther van de Graaf (Zoutman), Ineke Griffioen (OCB), Eef Verkleij (VORT), Renske van
Dam en Trudie Six (VOKB), Chris Buitelaar (VDRP), Marko de Jong en Linda Verweij (AAR), Jan Geelhoed
en Teus de Wit (Dammekant), Franks Somers en Jan Oostveen (GBF), Felix van Pelt (bestuur) Jan Dirk van
Bennekum (Bestuur, Zoutman), Gerda Kastelein (notuliste).
Bericht van verhindering ontvangen van: Ko van Daalen, Bruggeakker, Nelis Visscher en Arjen Doelman.
1. Opening
Felix opent de vergadering om 19.38 uur. Hij heet een ieder hartelijk welkom en in het bijzonder Jan
Oostveen voormalig voorzitter van het Gemeentebreed Fonds (GBF) en Frank Somers die het
voorzitterschap van Jan overneemt.
2.

Mededelingen:
- bestuursmutaties
Jan Dirk van Bennekum is contactpersoon van de verenigingen binnen de cie. trekkingsgebieden.
Arjan Doelman neemt, als nieuwe secretaris, de functie over van Rob LaGro. Rob zal t.z.t. aftreden.
- jaarverslag 2018 in najaarsvergadering
De eindafrekening van de gemeente is vandaag binnengekomen, het jaarverslag volgt daarom later.
3. Notulen bijeenkomst 08-10-2018 (toegevoegd aan de vergaderstukken)
Teus de Wit zegt dat hij in het verslag de gevoerde discussie mist over transparantie en besluitvorming.
De notuliste geeft dat dit wel in het verslag is meegenomen (7 e alinea van blad 2). Het verslag wordt
verder aangenomen en goedgekeurd.
4. Presentatie begroting 2019 van de verenigingen (door Jan Dirk van Bennekum)
In de presentatie over de trekkingsgebieden voor 2019, zijn voorlopige cijfers verwerkt.
Jan Dirk heeft een kennismakingsronde gedaan. De verenigingen hebben hun eigen overzicht twee
maal ontvangen, omdat we na verzending van het eerste overzicht pas de definitieve cijfers en de
eindafrekening 2018 ontvingen. Die zijn in het tweede overzicht verwerkt. Toewijzing 2019 loopt gelijk
met 2018. Verschillen zullen dus niet zo groot zijn. Cijfers zijn gebaseerd op de ingezonden facturen aan
de penningmeester. Jan Dirk legt uit meerjarenprojecten bijv. een sinterklaasintocht of netwerkborrel is.
Onder exploitatiekosten worden abonnementen, onderhouds- een aansluitkosten etc. meegenomen.
VOKB
Het overzicht van VOKB laat weinig zien. Renske vertelt dat de 52K toch wordt besteed. 25K gebruiken
ze voor centrummanagement, feestverlichting en bloembakken in dorp. Verder organiseren ze
evenementen en investeren ze in feestverlichting. Er staat een gereserveerd voor ‘service en shop’. De
leden besloten niet besteed geld te laten vervallen naar de BOV, die hun evenementen organiseert.
OCB
Het OCB schaft camera’s aan en heeft een meerjarenproject voor de aanleg van glasvezel. Verder zijn
ze bezig met het opstarten van een nieuw project. Op het overzicht staat een behoorlijk bedrag open.
Wanneer en wat schuift geld door naar het GBF en wie neemt die beslissing? Die beslissing neemt het
bestuur van Ons Fonds. Als na het vierde jaar het geld niet is besteed, vervalt het eerste jaar van de vier
naar het GBF. Echter, het OCB heeft het geld gelabeld. Er is een bestedingsdoel, onderbouwt met een
offerte, daarom blijft het geld in de pot van het OCB en is er niets aan de hand. De ALV bepaalt
waaraan het geld wordt besteed, niet het bestuur van Ons Fonds. Zij controleren alleen of het niet een
eenzijdig bestedingsbesluit is van een enkel lid.
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Ver. Bruggeakker
Bruggeakker is niet aanwezig. Jan Dirk vertelt dat het nieuwe project het opvrolijken van de
winkelgebieden met plantenbakken inhoudt. Meerjarenprojecten zijn de sinterklaasintocht,
feestverlichting etc.
PMR Rijnhoek
Geen vertegenwoordiging aanwezig. Het overzicht laat zien dat een post is afgeschreven: de gelden
van 2014 vervielen aan het GBF. Rijnhoek heeft plannen in uitvoering voor cameratoezicht.
Ver. AAR
Het volledige budget van de afgelopen jaren is ingezet voor de aanschaf van camera’s. Ze worden in
april opgeleverd en in gebruik genomen. Exploitatiekosten betreffen het onderhoud van de camera’s.
Zoutman
Nieuw project is het vervangen van camera’s (om de 4 á 5 jaar), dat geld labelen ze alvast. Meerjaren
is de borrel en de sinterklaasintocht. Exploitatiekosten betreffen het uitlezen en schoonmaken van de
camera’s. Zoutman heeft 100% cameradekking en daardoor hoge vaste kosten. Nieuw is om meer
groen op de terreinen aan te brengen, meer plantenbakken.
Wierickeland
Dirk-Jan van Schaik vertelt dat in de drie dorpskernen een ernstig tekort is aan AED’s. Die gaan zij
sponsoren. De plaatselijke EHBO-verenigen leidt de mensen op in de kernen en ook die kosten neemt
Wierickeland voor haar rekening.
VORT
Over de lopende projecten vertelt Eef Verkleij dat het glasvezelproject dit jaar wordt afgerond. Nieuw
project is sponsoring van de orgelreparatie van de Hervormde Kerk. Meerjaren project betreft o.a. de
sinterklaasintocht. Eef werd wat overrompeld door het feit dat het bedrag van 2018 lager blijkt te zijn
dan aanvankelijk begroot en besproken tijdens de ALV. Uitgelegd wordt uit dat dit bedrag voort komt
uit de gemeentelijke administratie. Als een bedrijf vertrekt of een bezwaarschrift indient tegen de WOZwaarde van zijn/haar pand, dan heeft dit invloed op de cijfers. Sander van Alten vertelt dat de
gemeente aan het begin van het jaar een prognose van de Belastingdienst ontvangt, maar dat zij
verder geen inzage krijgt. Misschien zijn er minder adressen, of is er een ondernemer gestopt?
Elf Graven
Deze vereniging wordt gedragen door watersportbedrijven en de horecabedrijven rondom het
plassengebied. Hun nieuwe projecten zijn branche-gerelateerd. Zo zetten zij een kanoroute uit en een
wandelroute over de kade, realiseren zij zithoeken en toiletgelegenheden in het plassengebied. Ook bij
Elf Graven is het te besteden bedrag iets naar beneden gegaan.
Vereniging de Reeuwijkse Plassen (VDRP)
Het jaar 2014 zijn ze kwijtgeraakt aan het GBF. De vereniging wordt op 26-3-2019 officieel opgericht
door Chris Buitelaar, Nelis Visscher en Jan Dirk van Bennekum. Chris vertelt dat de 345 eigenaren van
475 recreatiepercelen ook meebetalen, als er tenminste geen woning op staat. Het zijn geen
ondernemers. De ALV, ondersteunt door een advertentie en redactioneel stuk in de krant, moet
uitwijzen of ze mensen bij elkaar krijgen. De vereniging heeft projecten op het oog die in het belang zijn
van de leden, zoals ‘natuurherstel’ en het opschonen van het gebied door de wildbeheereenheid.
Verenigde Ondernemers Dammekant
Teus de Wit vertelt dat de vereniging een nieuw project heeft: bewegwijzering naar bedrijven aan de
Dammekant. Er is nog niet genoeg geld voor, dus sparen ze nog even door.
Meijefonds
Het is een uitgestrekt gebied en daarom moeilijk om ondernemers bij elkaar te krijgen, vertelt Ike Bos. Er
is gekozen voor de aanleg van een parkeerterrein. Het meerjarenproject werd voorgeschoten door een
ondernemer en de vereniging lost in vijf jaar af. Ook Meijefonds is iets gezakt in het te besteden bedrag.
Jan Dirk zet zich in voor een goede communicatie met trekkingsgebieden. Hij vraagt de verenigingen
hem uit te nodigen bij de ALV’s, zodat hij ook daar evt. kan assisteren.
Evelien Kiela vraagt in welke hoedanigheid we hier bij elkaar zijn; is het een vergadering van de
stichting? We zijn geen ledenvergadering met elkaar. Wat is ons statuut? Jan Dirk vertelt dat dit een
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informele vergadering van Ons Fonds is waarin een informatieoverdracht van de verenigingen
plaatsvindt. Felix merkt op dat, zodra VDRP is opgericht, iedere vereniging een erkenningsbrief
ontvangt. Daarin wordt bevestigd dat zij als enige vereniging binnen het betreffende trekkingsgebied
het geld mag claimen. Evelien heeft behoefte aan duidelijke spelregels, want is er een convenant
waarin beschreven wordt hoe vereniging om dient te gaan met het geld? Verenigingen weten niet
hoe ze met de stichting om moeten gaan, zij hebben een afspraak met de gemeente, maar de
stichting heeft die niet met de verenigingen. Uitgelegd wordt dat de stichting een uitvoerend orgaan is,
maar de verenigingen zelf over het geld beslissen. Teus de Wit benadrukt dat de stichting vogelvrij is en
maar kan doen. Hij vindt het een vrij regenteske wijze van doen. De verenigingen hebben geen
controlerende functie op de stichting. Jan Dirk verzekert nogmaals dat Ons Fonds niet beslist over
bestedingen, maar alleen kijkt of de vereniging voldoet aan de regels. Sander van Alten geeft aan dat
je niet alles kunt dichtregelen. De gemeente schenkt met vertrouwen het gesubsidieerde bedrag aan
Ons Fonds en als er een discutabel geval voorvalt, dan komen we elkaar tegen.
Evelien vindt dat de stichting – verenigingen niet democratisch is. De gemeente had het geld direct
aan de verenigingen kunnen geven, dan zijn ze onafhankelijker. Sander zegt dat sommige gemeenten
zo werken. Maar als het niet goed gaat, dan heb je de poppen aan het dansen. Daarom is gekozen
voor deze opzet, waarbij de gemeente de penningmeester van Ons Fonds controleert en verenigingen
geen risico lopen. Marko de Jong merkt op dat hij dit, net als bij de vorige vergadering, een vervelende
discussie vindt. Er is wat hem betreft geen reden tot wantrouwen. Jan Dirk stipt aan dat deze avond in
alle openheid bedoeld is om ideeën op te doen, van elkaar te leren en informatie uit te wisselen. De
stichting maakt een jaarrekening op en krijgt een accountantscontrole. Alles gebeurt volgens de regels
en statuten. Vertrouw daarop, deze werkwijze geeft minder gedoe met de gemeente.
5. Gemeentebreed Fonds: (door Jan Oostveen)
Commissie is in 2017 benoemd door Ons Fonds, Jan is teruggetreden als voorzitter. Franks Somers neemt
zijn taak over. Ondernemers en oud-ondernemers uit de kernen vormen, samen met Sander van Alten
namens de gemeente, de Bestedingscommissie.
- verslag 2017 en 2018
Gepubliceerd op de website. 2017 en 2018 zijn samengevoegd, omdat sommige projecten doorlopen.
Daarnaast waren er in 2017 nogal complexe aanvragen, waardoor de beoordeling wat langer duurde.
De presentatie is als bijlage van dit verslag toegevoegd.
Jan legt uit dat de criteria voortkomen uit het convenant, doelstellingen en statuten van Ons Fonds. Ze
moeten bijdragen aan het ondernemersklimaat en doelmatig zijn. De cie. houdt rekening met
leverage-effecten en streeft ernaar middelen te spreiden over de dorpen en sectoren. Het budget
komt uit gemeentepot en uit de 15% inhouding van trekkingsgebieden (staat in convenant) en
vervallen budget van de trekkingsgebieden. Totaal werd voor 4 ton aangevraagd. Er waren 22
aanvragen, 15 zijn afgewezen, 7 gehonoreerd. 86% van het budget is aangewend. De cie. begeleidt
de aanvragers in voorkomende situaties om zodoende de effecten voor Bodegraven-Reeuwijk
omhoog te halen.
Afwijzingen worden niet met (toe)naam benoemd omdat de aanvrager niet weet dat het openbaar
gemaakt zou worden en omdat de (reden van) afwijzing de aanvrager in een negatief daglicht zou
kunnen plaatsen. Sommige aanvragen hebben meerdere redenen van afwijzing. Vaak omdat ze niet
gericht zijn op verbetering van het ondernemersklimaat, zoals de aanvraag van een speeltuintje. Jan
erkent dat in de beginfase de criteria wat onduidelijk waren gecommuniceerd op de website,
waardoor wat meer werd afgewezen.
Wat werd wel goedgekeurd:
- Professionalisering OPBR. Kreeg ook van provincie bijdrage, dus leverage-effect.
- Bijdrage lobby Bodegraven-Boog waarvoor een adviesbureau werd ingehuurd om de beslissers te
motiveren. Gemeente, regio en de RVHID leverden ook een bijdrage.
- Glasvezel buitengebied. Een deel van de woningen en bedrijven hebben geen breedbandinternet.
Dit initiatief onderzoekt waar glasvezel nodig is en neemt Rijnhoek hierin mee.
- De buitengebieden van Reeuwijk-Dorp worden voorzien van glasvezel. De cie. is van mening dat zij
ieder jaar geld beschikbaar moet stellen om bereikbaarheid en infrastructuur van gebieden te
verbeteren. Het heeft een heel groot draagvlak binnen ondernemers, zelf investeren zij ook fors evenals
de lokale vereniging. Vergelijkbare initiatieven worden t.z.t. ook meegenomen.
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- Bijdrage centrummanagement 2018. 2017 is afgekeurd, was te geïsoleerd. In 2018 werden de andere
dorpen ook meegenomen, zij maken eveneens gebruik van de centrummanager.
- Nieuwjaarsreceptie - beschikbaar gesteld om dit haalbaar te maken en netwerking voor ondernemers
mogelijk te maken.
- Duurzaamheid – is een vrij divers project. De stuurgroep is heel breed vertegenwoordigd met
ondernemers ook uit grotere bedrijven, uit het OCB en RVHID, o.l.v. Ronald Schilt van Merosch. Zij doen
dit in hun vrije tijd. De stuurgroep Duurzaamheid valt onder de paraplu van het OPBR. Eef Verkleij
(bestuurslid van het OPBR) vertelt dat de stuurgroep onderzoek doet en de ondernemers in een
businesscase voorlegt waar ondernemers tegenaan lopen. Zij willen duidelijkheid verschaffen aan hen
die zonnepanelen overwegen. In de OPBR-bijeenkomst van januari is dit uitgebreid besproken en in het
Quartaalmagazine van het OPBR introduceren ze het project. Het is de schakel tussen technologie en
lokale ondernemers. Ondernemers die het magazine niet ontvangen kunnen zich aanmelden via
https://www.opbr.nl/contact-opbr/.
Het budget van het GBF is voor 86% toegekend. De Bestedingscie. staat open voor nieuwe aanvragen.
Dit jaar komt er 74K vrij voor het GBF, aldus Ons Fonds.
6. Rondvraag
Eef: Vorig jaar was er kritiek omdat de presentatie niet duidelijk was, nu was hij er blij mee.
Teus de Wit komt terug op openheid en helderheid. Hoe verifiëren we de doelmatigheid van de
uitgaven van GFB? Bij toekenning bekijkt de cie. de doelmatigheid en behoudt zij het recht voor om
achteraf te controleren. Er is geen doelmatigheidstoets als een project is afgerond.
7.

Volgende vergadering maandag 14 oktober 2019 – locatie nog onbekend.

8.

Sluiting - Felix sluit de vergadering om 21.24 uur.

9. Bijpraten OPBR
Jan Oostveen vertelt dat op 15 januari jl. een OPBR-bijeenkomst plaatsvond. Daarbij werd gekeken wat
belangrijk was voor ondernemers en waar draagvlak voor was. Vóór de zomerkomt er een
vervolgsessie. Het OPBR is een platform dat contacten onderhoudt met verenigingen van
trekkingsgebieden en de ondernemersverenigingen. Zij sturen het OPBR aan. Het OPBR is er voor zaken
die gemeentebreed opgepakt moeten worden. Een voorbeeld is de beleidsnotitie die de provincie
had uitgeschreven voor bedrijventerreinen en kantoorgebouwen. OPBR maakt gebruik van de kennis
die aanwezig is, maar bundelt kennis en krachten. Bij de volgende bijeenkomst vertellen ze meer over
het belang van één platform een goed georganiseerd bedrijfsleven die samen met omliggende
plaatsen aan tafel zit, daarbij samen met de gemeente Het is eten of gegeten worden, concludeert
Eef.
Teus de Wit merkt op dat het OPBR te weinig basis en middelen heeft om voor alle bedrijven een vuist
te maken. Hij pleit daarom voor één krachtige ondernemersvereniging en niet meer de
onderscheidende verenigingen: één vuist maken en één club worden.
De bijeenkomst wordt om 21.39 uur afgesloten met een drankje aan de bar.
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