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NIEUWSBRIEF –  MAART 2022 

 

Een nieuw convenant voor 2022-2024 

Het opstellen van het convenant voor de periode 2022-2024 nam behoorlijk wat tijd in beslag. De gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk en het bestuur van Ons Fonds maakten afspraken die in het nieuwe convenant zijn 

vastgelegd en binnenkort wordt ondertekend. Het convenant publiceren wij dan op onze website. Het 

convenant geldt voor dit jaar en de komende twee jaren. Eind 2023 volgt wederom een evaluatie naar de 

prestaties van het ondernemersfonds.  

 

Waarin verschilt het (tijdelijke) convenant van 2021 met het nieuwe convenant? 

- Het Gemeentebrede Fonds, zoals deze tot en met 2021 werd ingezet, komt per 2022 te vervallen.  

- Een deel van het budget van het voormalige Gemeentebrede Fonds is bestemd voor de organisatie en 

ondersteuning van het OPBR.  

- Uit de beschikbare middelen van het voormalige Gemeentebrede Fonds is een deel bestemd voor 

gemeentebrede initiatieven. Afgevaardigden van de besturen van trekkingsgebieden beslissen over de 

bestedingen.  

- M.i.v. 2021 verviel de restitutiemogelijkheid voor agrariërs, sportverenigingen en cultuurinstellingen. 

Deelname aan Ons Fonds is sindsdien verplicht. Agrariërs werden toen geografisch ingedeeld bij 

trekkingsgebieden, dit blijft zo.  

 

Samenstelling van de trekkingsgebieden 

- De indeling van de trekkingsgebieden voor 2022 is vastgesteld. 

- Het trekkingsgebied Sport en Cultuur is m.i.v. 2022 komen te vervallen, waardoor het aantal 

trekkingsgebieden van 12 naar 11 gaat. Verenigingen en instellingen zijn geografisch bij een trekkingsgebied 

ingedeeld.  

- Voor de integratie van sport- en cultuurinstellingen bij trekkingsgebieden, maakt de gemeente op korte 

termijn afspraken met de betrokken partijen.  

- De groepering Sport en Cultuur behoudt een jaarlijks vastgesteld, besteedbaar bedrag. Een nog op te richten 

commissie beslist over en regelt de bestedingen. 

 

OZB 

De heffing (het bedrag van de aanslag) van de WOZ-waarde over niet-woningen is € 40,- per 100.000,- en is te 

verdelen in twee percentages: het eigenarendeel 56,42% en het gebruikersdeel: 43,58%. De Belastingdienst 

(BSGR) vermeldt op het aanslagbiljet geen splitsing in OZB-bedragen. 

 

De belastingaanslagen voor 2022 zijn ondertussen voor een deel verzonden. Heeft u nog geen aanslagbiljet 

ontvangen dan volgt die later deze maand.  

Hierop aansluitend verstrekt de gemeente een uitsplitsing van de subsidie over 2022 (voorlopige beschikking) 

aan Ons Fonds. Zodra het financiële overzicht voor de trekkingsgebieden compleet is, publiceren wij die op 

onze website.  

 

De jaarrekening en het jaarverslag over 2021 volgen in april.  
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