
De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13-7-2021;

gelet op de Gemeentewet

Besluit

1. Voortzetten van het verlenen van medewerking aan het ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk, 
voor een periode van 3 jaar: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

2. De initiërende ondernemersverenigingen en het fondsbestuur zorgen – in de eerste helft van de 
3-jaarsperiode – voor een effectieve verbreding van de bekendheid en toegankelijkheid van het 
fonds en de structuur voor het nemen van bestedingsbesluiten onder de ondernemers. Daaronder 
uitnodigen van de agrarische ondernemers en LTO Bodegraven en omgeving bij het fonds en de 
ondernemerssamenwerking in Bodegraven-Reeuwijk.

3. Voor het einde van 2023 wordt vastgesteld of de bekendheid en toegankelijkheid van het fonds 
voldoende verbreed is voor een gedragen voorzetting na afloop van de 3-jaarsperiode.

4. De verhoging van de heffing OZB niet woningen met oog op de financiering van het 
ondernemersfonds wordt gebaseerd op een bijdrage van € 40,- per € 100.000,- WOZ-waarde, 
ingaande 1 januari 2022.

5. Het Gemeentebreed fonds wordt vervangen door een gemeentebreed programma. Besluiten over 
de besteding van middelen voor een gemeentebreed programma worden genomen in 
georganiseerd verengingsverband van ondernemersverenigingen. In het convenant wordt 
uitwerking gegeven aan de positie en werking van deze besluitvorming, waarbij de middelen 
worden verdeeld over de doelen: functioneren organisatie ondernemerssamenwerking, 
gezamenlijke projecten en maatschappelijke projecten in de sector sport- en cultuur. 

6. De Stichting Ons Fonds beheert de middelen van de trekkingsgebieden en de middelen die 
bestemd zijn voor een gemeentebreed programma. 

7. In het convenant worden nadere regels gesteld omtrent het programmatisch besteden van 
middelen en de periode waarop dat betrekking heeft.

8. Voorzien wordt in toegankelijk sectorfonds voor sport- en culturele instellingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 
gehouden op 

{{Signer1}}
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