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Jaarverslag Gemeentebreed Fonds 2019-2020      

Inleiding 
In december 2016 hebben de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Stichting Ondernemersfonds 
Bodegraven-Reeuwijk (hierna: Ons Fonds) een convenant gesloten met betrekking tot de besteding 
van de meeropbrengst van de OZB voor niet-woningen ten behoeve van Ons Fonds. 
Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn trekkingsgebieden vastgesteld die per trekkingsgebied 

een vereniging hebben opgericht die het  toegekende budget mag  besteden. 

Daarnaast is op basis van het convenant een Gemeentebreed Fonds gevormd dat tot doel heeft 

gebiedsoverstijgende activiteiten die bijdragen aan het ondernemingsklimaat in Bodegraven-Reeuwijk, 

te stimuleren door een financiële bijdrage. 

Het convenant heeft betrekking op het tijdvak 2017- 2021. Momenteel vindt conform het bepaalde in 

het convenant een evaluatie plaats met betrekking tot het functioneren van Ons Fonds en de 

trekkingsgebieden. In 2021 zal de Gemeenteraad beslissen over voortzetting van Ons Fonds. 

Budget Gemeentebreed Fonds 
Het budget van het Gemeentebreed Fonds wordt gevormd door: 
- De bijdrage van de trekkingsgebieden (15% van hun budget); 
- De bijdrage voor gemeentelijk vastgoed (na aftrek van administratiekosten); 
- De bijdrage voor onderwijs- en nutsgebouwen; 
- Middelen die in de trekkingsgebieden na 3 jaar niet zijn besteed. 
 

Het budget voor de jaren 2019 en 2020 was als volgt samengesteld: 
 2019 Voorlopig 

2020 
Totaal 

Onderwijs €   8.610 €   8.610 €  17.220 

Nuts €   3.005 €   3.005 €     6.010 

Gemeentelijke gebouwen € 22.311 € 19.607 €   41.918 

15% inhouding trekkingsgebieden € 42.533 € 42.537 €   85.067 

Vervallen van trekkingsgebieden €           0 €           0 €             0 

Totaal budget Gemeentebreed Fonds € 76.459 € 73.756 € 150.215 

 

Criteria voor toekenning van een bijdrage uit het Gemeentebreed Fonds 
De belangrijkste criteria zijn: 
- Het initiatief moet trekkingsgebiedoverstijgend zijn; 
- Het initiatief moet bijdragen aan het ondernemingsklimaat in Bodegraven-Reeuwijk (in brede zin); 
- Het Gemeentebreed Fonds wordt niet aangewend ter vervanging van gemeentelijke taken. 
 
Eisen voor de aanvragen en meer gedetailleerde criteria voor toekenning van een bijdrage uit het 
Gemeentebreed Fonds zijn vastgelegd in een Kadernota die de Bestedingscommissie heeft 
vastgesteld. 
 

Samenstelling Bestedingscommissie 
In 2019 en 2020 was de Bestedingscommissie als volgt samengesteld: 
- Frank Somers (voorzitter)  advocaat 
- Sander van Alten    namens de gemeente Bodegraven – Reeuwijk 
- Hans van Dijk   retailer te Reeuwijk-Brug 
- Leendert Spijker   gepensioneerd retailer te Bodegraven 
- Henri Stolwijk    ondernemer te Bodegraven 
- Schelto de Waard   oud-notaris te Reeuwijk-Brug 
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Aanvragen: 
In totaal zijn in 2019 en 2020 6 aanvragen ingediend, waarvan 2 afgewezen. 
 
Afwijzing heeft plaatsgevonden omdat deze niet trekkingsgebiedoverstijgend waren en/of geen 
bijdrage leverden aan het ondernemingsklimaat in Bodegraven-Reeuwijk. De afwijzingen hadden 
betrekking op aanvragen ad in totaal €113.709,--. 
 

Beschrijving goedgekeurde aanvragen: 
- Bijdrage t.b.v. tool voor interactie van OPBR met haar stakeholders (o.a. ondernemingen in 
Bodegraven Reeuwijk en de besturen van de trekkingsgebieden). Toegewezen € 15.000,--. Nog niet 
afgewikkeld. 
- Bijdrage t.b.v. OPBR voor database van ondernemingen in Bodegraven –Reeuwijk. Toegewezen € 
19.000,--. Nog niet afgewikkeld. 
- Bijdrage voor acties t.b.v. lokale ondernemingen in het kader van de Corona-crisis (Taskforce 
Corona). Toegewezen € 10.000,--. Afgewikkeld. 
- Bijdrage t.b.v. Kaasmuseum in Bodegraven. Toegewezen € 30.000,-- (eenmalig en onder voorbehoud 
dat de Kaashandel tenminste een zelfde bedrag bijdraagt). Nog niet afgewikkeld. 


