
  

 

Gemeente Noordwijk 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 298 

2200 AG  Noordwijk 

 

Noordwijk, 26 mei 2016 

 

Geacht college, 

De Noordwijkse Ondernemersvereniging heeft het initiatief genomen om te komen tot een 

ondernemersfonds voor Noordwijk. Zij heeft daartoe een onderzoek laten doen door Dr. 

Ewout Th. Cassee van Cassee Consultancy. 

De conclusie van dat onderzoek is dat een ondernemersfonds de vitaliteit van de economie 

van Noordwijk kan versterken door het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, 

instellingen en gemeente. Door die samenwerking kan de aanwezige energie positief worden 

ingezet om de maatschappelijke ontwikkelingen om te zetten in kansen en om zo tot een 

nieuwe beleving van Noordwijk te komen. 

Door het fonds in te stellen ontstaat een stabiele structuur van meerjarige financiering 

waarin de ontwikkeling van een lange termijnvisie mogelijk wordt. In het onderzoeksverslag 

worden hier aanzetten voor gegeven. Tevens kan met de instelling van het fonds vorm 

gegeven worden aan een meer systematische cofinanciering van projecten door gemeente 

en bedrijfsleven. 

In het kader van het onderzoek zijn interviews gehouden en is een workshop georganiseerd 

met ondernemers. Tevens zijn er sectorgerichte bijeenkomsten gehouden om het fonds toe 

te lichten. Uit een stemming op een openbare algemene ledenvergadering van de 

Noordwijkse Ondernemersvereniging op 9 november kan worden geconcludeerd dat er 

voldoende draagvlak is voor het fonds onder de leden van de NOV.  

In de bijlagen bij deze brief treft U de onderbouwing van onze aanvraag aan en een concept 

voor het convenant tussen het ondernemersfonds en de gemeente.  
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Graag vragen wij uw medewerking om tot de oprichting van een ondernemersfonds voor 

Noordwijk te komen. Concreet houdt dit in dat wij U vragen: 

- In het tarievenbesluit 2017 dat zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad uit te gaan 

van een extra opbrengst van de ozb voor niet-woningen van 20%. Voor een 

eigenaar/gebruiker komt deze verhoging neer op ongeveer € 50 per € 100.000 WOZ 

waarde tezamen. 

- De meeropbrengst op te nemen in het meerjarenbeleid 2018 en 2019. 

- In te stemmen met het verlenen van een subsidie uit de algemene middelen van de 

Gemeente Noordwijk aan de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk i.o. ter grootte van 

de meeropbrengst van de ozb voor niet-woningen. 

- Het fonds als experiment gedurende drie jaar mogelijk te maken, waarna uit een 

evaluatie zal blijken of het fonds kan worden gecontinueerd. 

- Met het oprichtingsbestuur een convenant te ondertekenen waarin de uitwerking van 

het fonds in hoofdlijnen wordt vastgelegd. Een concept voor dat convenant voegen wij 

hierbij. 

Wij verzoeken u om deze brief en de bijgevoegde rapportage te voorzien van een positief 

advies en door te geleiden naar de gemeenteraad, teneinde besluitvorming bij behandeling 

van het tarievenbesluit 2017 mogelijk te maken. Na de besluitvorming in de raad zullen wij 

in overleg met u komen tot statuten voor de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk en een 

definitieve convenanttekst. Wij streven naar het operationeel hebben van het fonds in het 

voorjaar van 2017. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Cees van Wijk 
Voorzitter NOV 

 

 

Bijlage 1: Achtergronden van de subsidieaanvraag voor de oprichting van een 

ondernemersfonds voor Noordwijk 

Bijlage 2: Convenant inzake het Ondernemersfonds Noordwijk 
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Bijlage 1: Achtergronden van de subsidieaanvraag voor de oprichting van een 

ondernemersfonds voor Noordwijk 

 

Hoofdstuk 1. Waarom een ondernemersfonds voor Noordwijk? 

Het gaat niet goed met de economie van Noordwijk. In de lijst van economische 

topgemeenten staat Noordwijk al jaren op ongeveer de 300e plaats van de 380 gemeenten. 

Dat komt onder meer door het inkrimpen van de zorgsector, het verdwijnen van een groot 

aantal hotelbedden en de verhuizing van het Zilveren Kruis uit Noordwijk. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Cassee constateert dat veel van de door hem 

geïnterviewde ondernemers vinden dat de vitaliteit uit Noordwijk aan het verdwijnen is: de 

economie wordt sleets. Zij maken zich daar zorgen over. Er wordt geen gemeenschappelijk 

enthousiasme ervaren. Een gedeelde visie ontbreekt: iedereen doet ongecoördineerd zijn 

best. Men is daarbij vooral bezig met het verdedigen van het bestaande en er wordt weinig 

ingezet op innovatie van de bedrijvigheid in ons dorp. Toch is er een duidelijk gevoel van 

urgentie: er moet iets gebeuren: het roer moet om! 

Om de vitaliteit van de economie van Noordwijk te verbeteren is samenwerking nodig 

binnen en tussen de verschillende sectoren. Door samenwerking is synergie te bereiken en 

kan innovatie tot stand worden gebracht. Een gemeenschappelijke inspanning van bedrijven, 

instellingen en gemeente moet Noordwijk als een vitale innovatieve economie weer op de 

kaart zetten. Dat vereist niet alleen visie, het vereist ook kennis en geld om die visie om te 

zetten in gerichte acties. 

Een ondernemersfonds voor Noordwijk kan hiervoor de basis leggen: de totstandkoming 

daarvan is een noodzakelijke voorwaarde voor de revitalisering van de economie van 

Noordwijk. Het fonds is een middel en geen doel op zichzelf. Door de instelling van een 

ondernemersfonds wordt bereikt dat er:  

a. structureel geld komt; 

b. de organisatiegraad en de samenwerking worden versterkt; 

c. en professionele kennis kan worden ingehuurd.  

“Het ondernemersfonds voor Noordwijk moet de vitaliteit van de Noordwijkse economie 

versterken en bevorderen dat door samenwerking de aanwezige energie positief wordt 

ingezet om tot een nieuwe beleving van Noordwijk te komen”, aldus de conclusie van de 

deelnemers aan de workshop over het ondernemersfonds.  

Er zijn veel ontwikkelingen die de vitaliteit van de Noordwijkse economie beïnvloeden: 

 De dubbele vergrijzing: er komen niet alleen meer senioren, ze worden ook (veel) ouder. 

Hun wensen en behoeften zullen steeds belangrijker worden. 
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 De 24/7 economie: door het internet kunnen consumenten en bedrijven 24 uur per dag 

en 7 dagen per week actief zijn. De consument wil niet in het keurslijf van sluitingstijden 

of geografische beperkingen. 

 Natuur en gezondheid zullen steeds meer van invloed zijn bij besluitvorming van 

consumenten en organisaties. 

 ICT zal in de vorm van digitale netwerken en domotica (huisautomatisering) ons leven 

meer en meer gaan beheersen. 

 Mensen willen meer en meer ontzorgd worden: de behoefte aan persoonlijke 

dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn zal toenemen. 

 De politiek is versnipperd en heeft als regel geen lange termijn visie. 

 Initiatieven en evenementen worden veelal gedragen door een beperkt aantal 

enthousiaste vrijwilligers. Bij gebrek aan financiering en vrijwilligers lopen goede 

initiatieven stuk.  

 

Er zal een gemeenschappelijke aanpak nodig zijn om deze ontwikkelingen tot kansen te 

maken. Dat kan als de ondernemers in de verschillende sectoren samen speerpunten voor 

beleid formuleren en die vervolgens omzetten in actie. Het ondernemersfonds kan daarbij 

zorgen voor een stabiele structuur en een meerjarige financiering. 

 

Hoofdstuk 2. Achtergronden van een ondernemersfonds voor Noordwijk 

2.1. Wat is een ondernemersfonds? 

In steeds meer steden en dorpen zijn ondernemersfondsen opgericht. Wat zijn dat voor 

fondsen en wat doen ze eigenlijk? 

Een ondernemersfonds is een fonds ten behoeve van ondernemers1 om gezamenlijke 

activiteiten te bekostigen. De financiering vindt plaats via een publieke heffing in de vorm 

van een verplichte belasting. Vaak in de vorm van een opslag op de OZB van niet-woningen. 

Het is een fonds van, voor en door ondernemers. Het fonds wordt bestuurd door 

ondernemers en organisaties van ondernemers2 krijgen trekkingsrechten op de gelden van 

het fonds naar rato van hun inleg. Die organisaties kunnen gevormd worden op basis van 

een gebied (bijvoorbeeld een bedrijvenpark of winkelstraat) of een sector (bijvoorbeeld zorg 

en welzijn of sport). 

Naast gebieds- of sectorgerichte projecten kan het fonds ook dorpsbrede projecten 

financieren. Dat zijn projecten die ten goede komen aan alle sectoren van het fonds. 

                                                           
1
 Waar hier het woord ondernemers wordt gebruikt bedoelen we de gehele OZB-plichtige categorie niet-

woningen dus ook alle “non-profit” en “not-for-profit” organisaties, en zowel eigenaars als gebruikers van het  
onroerend goed. 
2
 Individuele ondernemers krijgen geen trekkingsrechten. Die kunnen slechts worden uitgeoefend door een 

rechtspersoon. 
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Een ondernemersfonds wordt als regel ingesteld voor bepaalde tijd, meestal 3 tot 5 jaar. Na 

evaluatie wordt beslist over de voortzetting.  

2.2. Wat zijn de voordelen van een ondernemersfonds? 

Het belangrijkste voordeel is dat door de meerjarige financiering een stabiele structuur 

ontstaat. Men is niet langer afhankelijk van vrijwillige bijdragen en ad hoc plannen. 

Dankzij die stabiele structuur wordt het ontwikkelen en implementeren van een lange 

termijn visie mogelijk. Gecoördineerde actie ten behoeve van de verbetering van de vitaliteit 

van de economie leidt bovendien tot meer synergie. 

Het ondernemersfonds maakt het mogelijk om bij de ontwikkeling van projecten 

professionele hulp in te schakelen. Nu is dat meestal het werk van goedwillende amateurs 

die – in hun schaarse vrije tijd – voor steeds complexere problemen worden gesteld. 

Omdat de trekkingsrechten alleen door organisaties van ondernemers kunnen worden 

uitgeoefend leidt de instelling van zo’n fonds tot een betere organisatiegraad van de 

ondernemers en tot een grotere betrokkenheid bij de ontwikkelingen. 

Tenslotte betekent de instelling van een ondernemersfonds het einde van het z.g. free-

riderschap: iedereen betaalt mee. Niet langer kan men profiteren zonder mee te betalen. 

2.3. De non-profit sector en het ondernemersfonds. 

Met vertegenwoordigers van de non-profit sector is overleg gevoerd. Hoewel het begrip 

ondernemersfonds niet direct aansluit bij hun belevingswereld zag men toch wel kansen als 

het fonds er zou komen. Die kansen liggen vooral in sector overschrijdende projecten: 

onderwijs en sport, zorg en bedrijfsleven, horeca en sport, cultuur en onderwijs, etc. Voor 

het bestuur van het Ondernemersfonds is het een speciale opdracht om met de sector tot 

aansprekende en waarde toevoegende projecten te komen. 

2.4. De rol van de gemeente. 

De gemeente treedt op als inningsinstantie: zij int de extra OZB-heffing en sluist die in de 

vorm van een subsidie één-op-één door naar het ondernemersfonds. De gemeente heeft 

geen zeggenschap over de bestedingen van het fonds. 

Bij ondernemers bestaat de vrees dat de gemeente het fonds zal gaan gebruiken als 

substitutie: gemeentelijke taken zouden dan uitgevoerd moeten worden door het fonds. Dat 

wordt vermeden door het opstellen van een convenant. Hierin wordt vastgelegd dat de 

gemeente haar uitgaven ten aan zien van de kwaliteit van het openbaar gebied of voor 

andere voor ondernemers belangrijke regelingen niet zal wijzigen door de introductie van 

het ondernemersfonds en dat het fonds geen uitgaven zal doen die eigenlijk ten laste van de 

gemeente komen.  
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Hoofdstuk 3. Hoe gaat het ondernemersfonds voor Noordwijk eruitzien? 

Het ondernemersfonds bestaat uit ondernemersorganisaties, een bestuur en een 

adviesraad. Hieronder wordt dit uitgewerkt. 

De ondernemersorganisaties 

1. De basis van het ondernemersfonds zijn de sector- of gebiedsgerichte organisaties van 

ondernemers. Deze organisaties verenigen alle betalers van OZB niet-woningen in een 

gebied of sector. Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende indeling: horeca en 

recreatie, detailhandel, bedrijventerreinen, agrarische bedrijven, logistiek en 

dienstverlening, non-profit sector (onderwijs, cultuur, sport en zorg en welzijn). Deze 

indeling kan in overleg met de betrokkenen nog worden aangepast, bijvoorbeeld door 

een opsplitsing in deelsectoren. 

2. Deze ondernemersorganisaties moeten formeel zijn georganiseerd: statuten, bestuur, 

jaarvergadering, jaarverslag. Alleen een rechtspersoon zoals een vereniging kan 

trekkingsrechten op het fonds uitoefenen. 

3. De ondernemersorganisaties dienen projectplannen in bij het fonds. 

Het Bestuur 

1. De ondernemersorganisaties wijzen ieder een lid aan voor het Bestuur van het 

ondernemersfonds. De gekozen bestuursleden van het ondernemersfonds benoemen 

samen een onafhankelijke voorzitter.  

2. Het Bestuur: 

a. Int de gemeentelijke subsidie; 

b. Keert projectgelden uit na toetsing; 

c. Verzorgt BTW betaling; 

d. Stimuleert oprichting ondernemersverenigingen waar die er nog niet zijn; 

e. Voert de administratie van het fonds; 

f. Stimuleert innovatieve projecten, zowel sector- of gebiedsgericht als sector 

overschrijdend; 

g. Stelt een begroting op en legt verantwoording af van het gevoerde beleid o.a. door het 

verzorgen van een (financieel) jaarverslag; 

h. Verzorgt externe communicatie. O.a. door het opzetten en actualiseren van een 

website; 

i. Overlegt met de gemeente in het kader van cofinanciering van projecten; 

j. Bereidt in het tweede jaar van het fonds een evaluatie voor. 

De Adviesraad 

1. De ondernemersorganisaties wijzen per sector twee of meer leden aan voor de 

Adviesraad van het fonds, afhankelijk van de omvang van hun trekkingsrechten. Omdat 
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ook de gemeente OZB betaler is wijst die twee vertegenwoordigers aan voor de 

Adviesraad; 

2. De Adviesraad benoemt een onafhankelijk voorzitter; 

3. De Adviesraad: 

a. Adviseert het Bestuur over beleidsplan en begroting; 

b. Bespreekt jaarlijks het door het Bestuur gevoerde beleid aan de hand van het 

(financiële) jaarverslag; 

c. Heeft vetorecht over dorpsbrede projecten; 

d. Stimuleert de samenwerking over de grenzen van sectoren en gebieden; 

e. Bekrachtigt de benoeming van de voorzitter van het Bestuur; 

f. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. 

 

Hoofdstuk 4.  Hoe komen projecten tot stand? 

Projecten worden pas goedgekeurd als de ondernemers dat willen: het is immers hun geld. 

Maar de aanvragen lopen via het bestuur van het fonds, want dat moet de trekkingsrechten 

controleren. Daarbij kan het bestuur een project toetsen aan tevoren vastgestelde criteria. 

Hoe gaat dat in zijn werk? 

1. De ondernemersverenigingen dienen jaarlijks een projectenplan in; 

2. Ondernemersverenigingen kunnen projecten aanvragen, sector- of gebiedsgericht maar 

ook samen met een of meer andere sectoren. Zij hebben trekkingsrechten ter hoogte 

van de ingebrachte OZB-opslag, minus hun aandeel in de overheadkosten en in 

eventuele dorpsbrede projecten. Het bestuur toets de projecten marginaal op de 

volgende criteria: 

a. Transparantie van de besluitvorming over het project; 

b. Evenwichtigheid in de resultaten; 

c. “SMART” formulering; 

d. Bijdrage aan innovatie; 

e. Bevordering van de samenwerking; 

3. Projecten die aan deze criteria voldoen hebben de voorkeur. Indien het bestuur van 

mening is dat het project niet aan de criteria voldoet treedt het in overleg met de 

aanvrager; 

4. Het Ondernemersfonds wordt BTW-plichtig: alle rekeningen voor een project moeten 

via het Ondernemersfonds worden voldaan; 

5. Dorpsbrede projecten kunnen door iedereen worden aangevraagd. Het bestuur toetst 

de projecten op basis van de onder 2 genoemde criteria, waarbij het bevorderen van 

innovatie en samenwerking zwaarwegend zijn. Het bestuur legt het project, vergezeld 

van een advies, voor aan de Adviesraad die vervolgens beslist; 

6. Zowel bij sector- en gebiedsgerichte projecten als bij dorpsbrede projecten kan een 

beroep worden gedaan op cofinanciering door de gemeente. Dit beroep wordt bij de 
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indiening van een plan geformuleerd en beargumenteerd. Het college van BenW beslist 

binnen het kader van het door de gemeenteraad verleende mandaat. 

 

Hoofstuk 5. De financiën van het ondernemersfonds. 

Het ondernemersfonds wordt gevuld uit een gemeentelijke subsidie, die wordt gevoed door 

een opslag op de OZB voor niet-woningen. In zijn aanvraag heeft de NOV gevraagd om die 

OZB met 20% te verhogen. De verwachte opbrengst is, gebaseerd op de gegevens van 2015,  

ongeveer € 347.000 per jaar. Die opbrengst leidt tot de volgende verdeling over de sectoren 

en gebieden: 

 

Sector WOZ 2015 Opslag 20% Aant. objecten 

    

Bedrijventerreinen € 132.453.000 €   67.366 253 

Non profit € 102.596.000 €   52.180 95 

Detail Handel €   78.456.000 €   39.903 293 

Horeca € 208.484.000 € 106.035 160 

Agrarisch €   14.022.000 €     7.132 115 

Overige € 147.037.000 €   74.783 334 

Totaal € 683.048.000 € 347.399 1.250 

 

De sector “Overige” kan gesplitst worden in een aantal sub sectoren” 

- Dienstverlening en logistiek (€ 43.000) 

- (bouw)grond (€ 28.000) 

- Overig (€ 3.500) 

Uit de tabel blijkt dat over het algemeen gesteld kan worden dat verhoging van het 

Onroerend Zaak Belasting tarief met 1%, een meeropbrengst van circa € 17.000 genereert. In 

deze berekening zal een individuele ondernemer, die zowel eigenaar als gebruiker van een 

pand is, gemiddeld € 51,10 per € 100.000 WOZ waarde aan het fonds gaan betalen. 

Ter dekking van de algemene kosten van het ondernemersfonds houdt het fonds 3% van de 

bruto-inkomsten in. Dit percentage zal jaarlijks worden vastgesteld op basis van de begroting 

van de algemene kosten. Om het risico van lagere OZB-opbrengsten te dekken houdt het 

ondernemersfonds daarnaast nog een veiligheidsmarge van 3% aan. In totaal wordt dan 6% 

'afgeroomd'. 
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De overgebleven, netto opbrengsten, vormen het ‘totale trekkingsrecht’. Dit zijn de 

middelen die aan de sectoren c.q. projecten kunnen worden besteed.  

De bestedingsdoelen worden pas na oprichting van het fonds bepaald door de 

ondernemersverenigingen in de verschillende sectoren en gebieden. In het voortraject zijn 

wel al een aantal mogelijke doelen genoemd. Zowel dorpsbrede als sector/gebiedsgerichte 

doelen. Mogelijke dorpsbrede of sector overschrijdende bestedingsdoelen die zijn 

voortgekomen uit het onderzoek zijn: 

1. De vitaliteitsmanager die projecten coördineert en aanjaagt die zijn gericht op 

verbetering van het economisch klimaat; 

2. Onderzoek naar en implementatie van het Blue Zone concept; 

3. Noordwijk ontwikkelen tot broedplaats voor innovatief talent. 

Het maximum dat besteed zal worden aan dorpsbrede projecten bedraagt 10% van de 

opbrengsten van het fonds. 

Als mogelijke doelen voor sectoren of gebieden werden genoemd: 

a) Bijdrage aan structurele kosten Noordwijk Marketing. Deze voor Noordwijk belangrijke 

organisatie kan diensten verlenen voor meerdere sectoren; 

b) Structureel retailmanagement; 

c) Ontwikkelen horecaconcepten De Grent en KW boulevard; 

d) Bedrijvenparkmanagement en aantrekken bedrijvigheid om bedrijventerreinen vitaal te 

houden; 

e) De gemeenschappelijke inkoop van diensten op de bedrijventerreinen zoals beveiliging 

en vuilophalen; 

f) Aanleg van glasvezel naar het recreatieterreinen en agrariërs in het noorden; 

g) Ontwikkeling en promotie van Noordwijk Sportdorp; 

h) Sport en preventie; 

i) Dagbestedingsprojecten in de zorg; 

j) Agro-toeristische projecten (w.o. een Noordwijkse bloembol). 

 

Welke projecten uiteindelijk zullen worden gerealiseerd is afhankelijk van de beslissing van 

de ondernemersverenigingen in de verschillende sectoren en gebieden. 

 

Omdat de revitalisering van de economie een collectief belang is van alle burgers van 

Noordwijk zal aan de gemeente worden gevraagd om als co-financier van projecten op te 

treden. In ieder geval zal de gemeente doorgaan met de subsidiering van bestaande 

activiteiten, waaronder Noordwijk Marketing. Het ondernemersfonds komt dus niet in de 

plaats van bestaande subsidiebudgetten. Het fonds zal ook geen activiteiten financieren die 

thans structureel ten laste van de gemeente komen. Een en ander wordt vastgelegd in een 

convenant, dat bij deze aanvraag hoort. Wij verwijzen naar bijlage 1. 
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Hoofdstuk 6. De implementatie van het ondernemersfonds. 

Voor de verdere uitwerking en implementatie van het fonds wordt een 

voorbereidingscommissie gevormd met vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren en 

gebieden. 

Deze commissie heeft enerzijds tot taak het draagvlak van het fonds te vergroten o.a. door 

het helpen bij het oprichten van ondernemersverenigingen waar die er nu nog niet zijn. 

Daarnaast draagt de commissie zorg voor de totstandkoming van statuten en regelementen. 

De commissie bereidt in overleg met de sectoren een voorlopige begroting voor door te 

helpen bij het opstellen van projectaanvragen en organiseert de verkiezing van een bestuur 

en van de Adviesraad. 

De commissie ontwerpt de administratieve organisatie van het fonds en doet een voorstel 

voor de ontwikkeling van een website. 

 

Hoofdstuk 7. Het draagvlak voor het ondernemersfonds voor Noordwijk. 

Hoewel de oprichting van een ondernemersfonds uiteindelijk een besluit van de 

gemeenteraad is – zij beslist immers over de verhoging van de OZB voor niet-woningen als 

basis voor de subsidie aan het fonds – is het verstandig om na te gaan of er draagvlak is voor 

een ondernemersfonds in Noordwijk. Na een aantal informatieve bijeenkomsten heeft de 

NOV op 9 november 2015 een Openbare Algemene Ledenvergadering uitgeschreven om te 

peilen wat de mening was over  de oprichting van het fonds. Bij de vergadering waren leden 

en niet-leden welkom: per advertentie werd elke ondernemer uitgenodigd om zijn stem te 

laten horen. 

 

Bijna de helft van de 

aanwezigen (47%) stemde 

voor de optie om zo snel 

mogelijk de instelling van een 

ondernemersfonds aan te 

vragen. 34% stemde voor de 

optie om de inhoud verder 

uit te werken en te komen 

tot duidelijke afspraken en 

slechts 19% stemde tegen 

het ondernemersfonds.  

 

 

 

Ondernemersfonds    Mening %   

 Noordwijk      1 2 3 Totaal 

 NOV lid   OZB NW betaler    57% 31% 12% 100% 

   Niet OZB NW betaler    45% 45% 10% 100% 

 Niet-NOV lid   OZB NW betaler    24% 29% 48% 100% 

   Niet OZB NW betaler    0% 67% 33% 100% 

 Totaal      47% 34% 19% 100% 

 1: aanvraag ondernemersfonds met snelheid  

 2: positieve houding maar duidelijke/goede afspraken  

 3: tegen aanvraag ondernemersfonds  
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De NOV heeft de wens om de opzet van het fonds verder uit te werken ter harte genomen. 

Deze aanvraag is daar het gevolg van. Een belangrijk discussiepunt was de wijze waarop de 

gemeente met het fonds zou omgaan. Onder de aanwezigen was wantrouwen, gebaseerd op 

ervaringen in het verleden. Vandaar dat deze aanvraag vergezeld gaat van een convenant 

waarin de relatie met de gemeente wordt uitgewerkt. 

Natuurlijk zijn er bij de oprichting van een dorpsbreed fonds waaraan iedere ondernemer 

moet meebetalen via een verhoging van de OZB tegenstanders tegen zo’n fonds. Dat is ook 

in Noordwijk het geval. Men heeft geen behoefte aan collectieve actie, vindt een fonds niet 

democratisch genoeg, weet niet waar het geld aan besteed zou moeten worden, vindt het 

een aantasting van het vrije ondernemerschap, etc. De NOV heeft daar begrip voor, maar is 

van mening dat de urgentie van een revitalisering van de Noordwijkse economie zwaarder 

moet wegen. Gemeenschappelijke aanpak is geboden, evenals structurele financiering. 

Bovendien blijven de ondernemers in de “drivers-seat”. Zij beslissen gezamenlijk waar het 

geld aan zal worden uitgegeven. 

 

 

 



 

 12 

Bijlage 2. Convenant inzake het Ondernemersfonds Noordwijk 

 

Ondergetekenden, 

De gemeente Noordwijk (hierna te noemen: de gemeente), rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door …………………………………………………. 

En 

De Stichting Ondernemersfonds Noordwijk (hierna te noemen de stichting of het 

Ondernemersfonds Noordwijk), rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door…………………………………………………………………………… 

 

Tezamen ook genoemd “partijen”. 

 

Overwegende dat 

 ten behoeve van de vitalisering van de lokale economie een gemeenschappelijke aanpak 

van gemeente en bedrijfsleven wenselijk is; 

 om de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen te bevorderen en om een 

gemeenschappelijke financiering mogelijk te maken het plan is gemaakt om een 

Ondernemersfonds voor Noordwijk in te stellen; 

 dit plan is uitgewerkt in het rapport “Uitgangspunten voor de ontwikkeling van een 

ondernemersfonds voor Noordwijk”; 

 dit fonds gevoed zal worden met een gemeentelijke subsidie ter hoogte van een extra 

opbrengst van de onroerende zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen; 

 de gemeenteraad akkoord is gegaan met de instelling van zo’n fonds en de ozb voor 

niet-woningen daartoe heeft verhoogd met 20%; 

 de gemeente deze extra opbrengst ozb niet-woningen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 

één op één in de vorm van subsidie wil verstrekken; 

 indien deze subsidie door de gemeente wordt stopgezet automatisch de daarvoor 

bedoelde verhoging van de ozb voor niet-woningen vervalt; 

 de partijen ter uitvoering van deze beschikking dit convenant afsluiten; 

 met “ondernemers” wordt bedoeld de gehele ozb-plichtige categorie niet-woningen; 

 dat voor de uitvoering van bovengenoemd plan en het beheer van het fonds de 

Stichting Ondernemersfonds Noordwijk is opgericht met een tot handelen bevoegd 

bestuur; 

 partijen mede gelet op de inzet van publieke gelden te allen tijde een transparante en 

democratische werkwijze zullen hanteren. 
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Komen overeen:  

1. Doel van het Convenant 

Het convenant beoogt op hoofdlijnen de afspraken tussen partijen inzake de opzet, 

financiering en realisatie van het Ondernemersfonds Noordwijk en de subsidieverstrekking 

daartoe door de gemeente vast te leggen. 

2. Duur 

Het convenant wordt aangegaan voor de periode van drie jaar en treedt in werking met 

ingang van 1 januari 2017 en wordt niet automatisch verlengd. Het convenant eindigt 

derhalve per 31 december 2019, behoudens overeenkomen verlenging. 

3. Beschikking  

Jaarlijks stelt de gemeente een beschikking vast waarin de afspraken uit dit convenant 

worden uitgewerkt. 

4. Subsidieopbouw 

De procentuele opslag op het tarief van de onroerende zaak belasting niet-woningen is 

vastgesteld op 20% voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. De 

subsidie bedraagt de gerealiseerde opbrengst van de daartoe strekkende procentuele opslag 

op het tarief van de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen. Daarbij zal de opbrengst 

van de onroerende zaak belasting niet-woningen van het voorgaande jaar, zoals vastgelegd 

in de jaarrekening van de gemeente Noordwijk, worden gehanteerd als basis van de subsidie 

voor het komende jaar. Uiterlijk op 30 juni na het jaar waarop de opslag betrekking heeft 

vindt er bij de gemeente Noordwijk een nacalculatie plaats van de werkelijk ontvangen 

opslag en wordt de teveel of te weinig betaalde opbrengst verrekend met de stichting. 

5. Subsidieaanvraag 

Het Ondernemersfonds Noordwijk dient jaarlijks een schriftelijk verzoek om subsidie in bij 

het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordwijk. De 

subsidieaanvraag wordt onderbouwd met een jaarplan. De eerste subsidieaanvraag dient 

voor 1 juni 2017 te worden ingediend. De subsidie wordt onvoorwaardelijk door de 

Gemeente Noordwijk verstrekt. 

6. Bevoorschotting subsidie 

De gemeente zorgt voor bevoorschotting van de subsidie in de eerste maand van het jaar 

waarop de subsidie betrekking heeft ter grootte van het verwachte subsidiebedrag van dat 

betreffende jaar. In 2017 kan de stichting per 1 april een voorschot vragen van maximaal 

150.000 euro. 
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7. Reserves 

Met het oog op toekomstige uitgaven kan het Ondernemersfonds Noordwijk delen van de 

subsidie maximaal drie achtereenvolgende jaren reserveren. In haar administratie maakt de 

stichting inzichtelijk welk bedrag wordt gereserveerd en aan welk onderscheiden geografisch 

gebied of vereniging de reservering beschikbaar kan worden gesteld. Gelden die na drie jaar 

niet zijn toegekend vallen vrij in een reservering voor dorpsbrede initiatieven. 

8. Taken Ondernemersfonds Noordwijk 

a) De stichting beheert de door de gemeente verstrekte subsidie. Zij beoordeelt aanvragen 

van ondernemersorganisaties en beschikt over aanvragen van deze organisaties. De 

ondernemersorganisaties dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten, representatief te 

zijn, jaarlijks een ledenvergadering te organiseren en collectieve doelen na te streven. 

 

b) De stichting stelt een adviesraad in die als taak heeft het gevraagd en ongevraagd 

adviseren van de stichting. In de adviesraad zijn alle partijen van de ozb heffing niet-

woning vertegenwoordigd, dan wel kunnen toetreden. De adviesraad heeft 

instemmingsrecht bij dorpsbrede projecten. 

 

c) Daarnaast richt de stichting zich mede op collectieve voorzieningen voor ondernemend 

Noordwijk en op ondersteuning bij het oprichten van ondernemersverenigingen. 

 

d) De stichting heeft bijzondere aandacht voor het tot stand komen van organisaties in de 

non-profitsector.  

 

e) De stichting beheert tevens het fonds voor dorpsbrede initiatieven. Alle contribuanten 

aan het Ondernemersfonds Noordwijk kunnen een beroep doen op dit fonds. De enige 

voorwaarde is dat het initiatief binnen de gemeente Noordwijk plaatsvindt. De stichting 

beschikt over de aanvragen na instemming van de adviesraad. In de beoordeling van de 

aanvragen spelen de doelstelling en de kernwaarden van de stichting, zoals die 

voorlopig zijn geformuleerd in het rapport “Uitgangspunten voor de ontwikkeling van 

een ondernemersfonds voor Noordwijk” een rol. 

 

9. Bestaande gemeentelijke voorzieningen, non-substitutie  

De gemeente zal haar uitgaven ten aanzien van de kwaliteit van het openbaar gebied of 

andere voor ondernemers relevante regelingen niet wijzigen door de introductie van het 

Ondernemersfonds Noordwijk.  

Het democratisch recht van de gemeente om haar begroting te wijzigingen en vast te stellen 

blijft ongewijzigd. 
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Het Ondernemersfonds Noordwijk zal geen uitgaven doen die voor 1 januari 2017 ten laste 

van de gemeente zijn gekomen. Tevens zal het Ondernemersfonds Noordwijk geen uitgaven 

doen die gebruikelijk ten laste van de gemeente behoren te komen. Voor voorstellen waarop 

dit mogelijk van toepassing is, vindt overleg plaats tussen de gemeente en het bestuur van 

het Ondernemersfonds Noordwijk. 

Partijen hebben het recht om nieuwe uitgaven met een gemengd publiek en privaat karakter 

bij elkaar aan de orde te stellen en in overleg deze uitgaven gezamenlijk te financieren 

(cofinanciering). 

10. Stichting Noordwijk Marketing 

De Gemeente en de Stichting erkennen de bijzondere positie en het belang van Stichting 

Noordwijk Marketing in Noordwijk. De instelling van het Ondernemersfonds Noordwijk mag 

niet ten koste gaan van de bijdrage aan Stichting Noordwijk marketing door de Gemeente. 

De gemeente zal haar bijdrage aan Noordwijk Marketing in 2017, 2018 en 2019 niet verlagen 

als gevolg van de introductie van het Ondernemersfonds Noordwijk.  

11. Cofinanciering 

Binnen het gemeentelijk beleid en binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde 

budget zal de gemeente door het ondernemersfonds voorgestelde projecten mede-

financieren.  

12. Voortgang gedurende het verslagjaar 

Jaarlijks vindt bestuurlijk overleg plaats in september. De gemeente neemt het initiatief om 

hiervoor een afspraak te maken. 

13. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar 

Na afloop van de periode waarvoor subsidie wordt verleend, wordt door het 

Ondernemersfonds Noordwijk een aanvraag tot vaststelling van de verleende subsidie 

ingediend. De volgende stukken worden bijgevoegd: 

a) Een financieel verslag waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over de 

besteding van de verleende subsidie, voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring. 

b) Een overzicht van uitgekeerde subsidies aan de verschillende onderscheiden 

geografische gebieden en sectoren en de opgebouwde reservering voor betreffende 

gebieden en sectoren. 

c) De balans van de stichting per 31 december van het betreffende subsidiejaar. 

d) Een inhoudelijk verslag waaruit duidelijk blijkt in hoeverre de afgesproken activiteiten 

zijn uitgevoerd. 
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e) De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien het daar aanleiding toe ziet, voor 

rekening van het gemeentebestuur, een al dan niet aanvullend accountantsonderzoek 

te laten verrichten. Het Ondernemersfonds Noordwijk verleent in dit geval haar 

volledige medewerking door het beschikbaar stellen van gegevens en anderszins. 

 

14. BTW 

De Stichting Ondernemersfonds Noordwijk is BTW plichtig. 

15. Vaststelling subsidie en eindafrekening 

Na ontvangst van het jaarverslag en de goedkeurende accountantsverklaring stelt het 

College van Burgemeester en Wethouders de subsidie definitief vast. 

16. Evaluatie en verlenging 

Het Ondernemersfonds Noordwijk zal begin 2019 een evaluatie (doen) verrichten naar het 

functioneren van het fonds. Hierbij zal in ieder geval aan de orde komen: 

 de wijze van financiering van het fonds; 

 de uit het fonds verrichte bestedingen; 

 de in de gebieden en sectoren behaalde resultaten met de uit het fonds verrichte 

bestedingen; 

 de resultaten van de eerder onder 8 genoemde taken van het fonds; 

 de voorwaarden waaronder verlening van het convenant plaats zou kunnen vinden. 

 

Noordwijk, <<datum>> 

 

Stichting Ondernemersfonds Noordwijk Gemeente Noordwijk 

Namens deze: Namens deze: 

 

     

Voorzitter  Burgemeester 

 


