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Jaarverslag Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk 2021 

Definitief goedgekeurd door DB op 26 juli 2022 
 

Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk (Ons Fonds) is opgericht op 26 februari 2014 en 
heeft ten doel het ondernemersklimaat binnen haar gemeente te vergroten, te zorgen voor 
gezamenlijke profilering, promotie van bedrijven en de behartiging van belangen van het 
bedrijfsleven. De gemeenteraad heeft op 11 december 2013 medewerking verleend aan de instelling 
van het ondernemersfonds.  
Op 20 december 2016 werd het Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk voor vijf jaren verlengd. 
Deze voortzetting gold van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. 
Naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag - waarin de afspraken over restitutie 
door het ondernemersfonds werden gezien als een vorm van tariefdifferentiatie en niet in 
overeenstemming met de belastingwet - werd op 16 december 2020 een wijziging in het convenant 
doorgevoerd voor het jaar 2021. Met ingang van 1 januari 2022 is tot en met 31 december 2024 een 
nieuw convenant van kracht. 
 

Funding Ons Fonds  
Ons Fonds wordt gevoed door een subsidie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, middels een woz-
heffing op niet-woningen. Voor 2021 is de gemeentelijke subsidie aan Ons Fonds definitief vastgesteld  
op € 433.335,-.  
Agrariërs, sport- en culturele instellingen hadden tot en met 2020 recht op restitutie. Vereniging 
Buitengebied heeft ook recht op restitutie over de jaren 2014 t/m 2016. De terugbetalingen c.q. 
restituties over de jaren 2014 tot en met 2020 zijn afgerond. M.i.v. 1 januari 2021 is de 
restitutieregeling afgeschaft. De gemeente heeft op 15  februari 2021 in een gezamenlijk 
ondertekende brief met het bestuur van Ons Fonds, sportverenigingen en culturele instellingen op de 
hoogte gesteld van het vervallen van de restitutieregeling. Er wordt nagedacht over een 
sectorvereniging voor deze groepering. Ons Fonds reserveert hun gelden, zodat de groepering 
projectvoorstellen kan doen. 
Op 18 februari 2021 is, in een gezamenlijk ondertekende brief door zowel de gemeente als Ons Fonds, 
aan agrariërs te kennen gegeven dat restitutie sinds 1 januari 2021 niet meer mogelijk is.   
Op 27 februari 2021 volgde een gepersonaliseerde brief van Ons Fonds met daarin uitleg en melding 
bij welk gebied de betreffende agrariër is ingedeeld. Tevens werd de mogelijkheid geboden om bij een 
ander trekkingsgebied aan te sluiten. Echter heeft geen enkele agrariër van deze optie gebruik 
gemaakt.  
 

Bestuur Ons Fonds/OPBR  
Het dagelijks bestuur van Ons Fonds werd gevormd door: Felix van Pelt (voorzitter), Ernst van 
Waveren (penningmeester) Arjen Doelman (secretaris), Nelis Visscher (algemeen bestuurslid) en Jan 
Dirk van Bennekum (algemeen bestuurslid). Frank Somers (voorzitter van het Gemeentebreed Fonds) 
schuift tijdens iedere DB-vergadering aan. 
In 2021 vergaderde het DB van Ons Fonds vijf keer fysiek of online. Op de website van Ons Fonds 
wordt alle relevante informatie gedeeld. Zo kan een ieder de statuten van zowel de stichting als van 
verenigingen, het convenant, de verslagen, jaarrekeningen en jaarverslagen inzien. 
De bestedingsdoelen van het Gemeentebreed Fonds lopen via de Bestedingscommissie. Deze 
commissie bestaat uit vijf personen, Frank Somers is voorzitter. 
 

Convenant met gemeente Bodegraven-Reeuwijk  
Op 20 december 2016 werden, voor de periode 2017 t/m 2021 afspraken met de gemeente 
vastgelegd in een convenant, waarin de adviezen van de evaluatiecommissie uit 2016 zijn opgenomen. 
Daarin sprak men o.a. af elkaar met regelmaat bij te praten over de voortgang van zaken. In totaal 
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kwamen de portefeuillehouder en het bestuur van Ons Fonds twee maal bijeen. In 2020 is, n.a.v. de 
uitspraak van de rechtbank en i.v.m. de noodzakelijke maatregelen, het convenant aangepast. In 2021 
is een separaat convenant door de gemeenteraad vastgesteld. Een belangrijke wijziging is dat m.i.v. 
2021 geen restituties mogen plaats vinden. Vanaf 2022 wordt een nieuw convenant gesloten. 
 

Evaluatie 
Voor de periode na 2021 werd een Evaluatiecommissie gevormd die sinds maart 2020 tot en met 
augustus 2021 actief was. Voorzitter van deze commissie was Stephan Verboom, namens de 
gemeente was Sander van Alten betrokken en namens Ons Fonds Jan Dirk van Bennekum. Zij 
beschreven hun bevindingen in een evaluatierapport dat in augustus 2021 het college werd 
aangeboden. Tijdens de raadsvergadering van 20 september 2021 werd Ons Fonds voor een periode 
van drie jaar verlengd. In 2023 vindt er een nieuwe evaluatie plaats.  
 

Trekkingsgebieden  
Sinds 2019 zijn alle verenigingen opgericht: OCB, Zoutman, VOKB, Elf Graven, Ver. AAR, Bruggeakker, 
VORT, Ver. Wierickeland, Ver. Bedrijven Dammekant, Ver. Meijefonds, PMR Rijnhoek en Ver. De 
Reeuwijkse Plassen. Verder zijn er gesprekken gevoerd met de agrariërs en LTO.  
Door het coronavirus hebben slechts enkele verenigingen van trekkingsgebieden gelegenheid gehad 
om tenminste een maal een ALV uit te schrijven om plannen voor te leggen aan hun leden.  
 
Vanwege het corona-virus was het slechts een maal mogelijk om in 2021 een bijeenkomst te 
organiseren met de besturen van de verenigingen van trekkingsgebieden. Deze vergadering vond 
plaats tijdens een door het OPBR geïnitieerde avond. Agendaonderwerpen waren onder andere de 
begroting, het presenteren en toelichten van de financiële stand van zaken, het uitwisselen van 
gedachten over bestedingsdoeleinden én het raadsbesluit als reactie op het evaluatierapport.  
 

Financiën 
Voor het kalenderjaar 2021 is een jaarrekening opgesteld door een accountant en voorzien van een 
samenstellingsverklaring.  
In deze verantwoording is tevens opgenomen de financiële stand van zaken van de trekkingsgebieden, 
en de nog beschikbare middelen per 31 december 2021. 
 

Bestedingen van trekkingsgebieden 
Een overzicht van prestaties van de verenigingen is bijgevoegd (zie bijlage Presentatie financieel 
overzicht verenigingen).  
 

Gemeentebreed Fonds 
Voor de aanvragen en bestedingen via de commissie is een separaat verslag bijgevoegd (zie bijlage).  

 
Bodegraven-Reeuwijk, 26 juli 2022  
namens het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk  
F.C.A. van Pelt  
Voorzitter 
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Presentatie financieel overzicht verenigingen. 
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JAARVERSLAG GEMEENTEBREED FONDS 2021 
Vastgesteld in de DB-vergadering van Ons Fonds op 14 juli 2022. 

 

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 in 2021 geldend convenant had betrekking op het tijdvak 2017 - 2021. In 2021 heeft de 

Gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk besloten de financiële bijdrage aan Ons Fonds onder 

gewijzigde voorwaarden voort te zetten. In dat kader is het Gemeentebreed Fonds met ingang van 1 

januari 2022 opgeheven. In het nieuwe convenant zijn de bevoegdheden van het Gemeentebreed 

Fonds toegekend aan de gezamenlijke vergadering van de verenigingen trekkingsgebieden. De 

gelden die nog niet besteed zijn, zullen ter beschikking komen aan deze gezamenlijke vergadering.  

 

Budget Gemeentebreed Fonds  
Het budget van het Gemeentebreed Fonds in de verslagperiode 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.  
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Het budget voor het jaar 2021 was als volgt samengesteld:  
   2020 2021 totaal 

Onderwijs  €    9.034,-- €    8.856,-- €  17.890,-- 
 
 

Nuts  €    3.154,-- €    3.451,-- €   6.605,-- 
 
 

Gemeentelijke 
gebouwen 

 €  20.703,-- €  24.631,-- €  45.334,-- 
 
 

15% inhouding 
trekkingsgebieden 

 €  44.596,-- €  55.050,-- €  99.646,-- 
 
 

Vervallen van 
trekkingsgebieden 

 €           0,-- €          0,-- €           0,-- 
 
 

Totaal budget 
Gemeentebreed 
Fonds 

 €  77.487,-- €  91.988,-- €169.475,-- 

 

Criteria voor toekenning van een bijdrage uit het Gemeentebreed Fonds  
De belangrijkste criteria zijn:  

- Het initiatief moet trekkingsgebied overstijgend 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 2021 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 2021 vijf aanvragen ingediend, waarvan 1 gedeeltelijk is afgewezen.  

Afwijzing heeft plaatsgevonden omdat deze naar het oordeel van de bestedingscommissie 

onvoldoende bijdrage leverde aan het ondernemingsklimaat in Bodegraven-Reeuwijk.  

 

Beschrijving goedgekeurde aanvragen:  

- Bijdrage t.b.v. OPBR voor database van ondernemingen in Bodegraven–Reeuwijk. 

Toegewezen in 2020. Afgewikkeld in 2021. Bijdrage € 11.700,-- (excl. BTW). 
 

- Bijdrage voor acties t.b.v. lokale ondernemingen in het kader van de Corona-crisis (Taskforce 

Corona; OPBR Helpt en Koop Lokaal). Toegewezen in 2021 in totaal € 10.000,-- (excl. BTW). 

Waarvan € 5.000,-- (excl. BTW) in 2021 is betaald en € 5.000,-- (excl. BTW) in 2022. 

 

- Bijdrage t.b.v. Kaasmuseum in Bodegraven. Toegewezen € 30.000,-- (eenmalig).  

Afgewikkeld in 2021.  
 

- Bijdrage t.b.v. OPBR voor budget 2021. Toegewezen € 25.000,-- (excl. BTW). 
  

- Bijdrage t.b.v. OPBR voor aandeel in de kosten van Midden-Holland Onderneemt;  

€ 4.800,-- (excl. BTW). 
 

- Groene Hart Huys Bodegraven-Reeuwijk; bijdrage t.b.v. traplift € 6.949,42 (incl. BTW). 

Toegewezen in 2021 en betaald in 2022. 
 

- Streekmuseum Bodegraven-Reeuwijk; bijdrage t.b.v. verbetering van faciliteiten; 

€ 7.000,--. 
 


