Kort verslag Consultatiebijeenkomst Ondernemersfonds Klundert – 16 Juli 2019
Aanwezig
- 15 ondernemers uit de kern Klundert
- Gemeente Moerdijk: Maikel Gijzen (externe adviseur) en Tom Beening

De werkgroep Ondernemersfonds Klundert heeft een informatiebijeenkomst belegd om iedere
ondernemer in het afgebakende gebied te informeren over de plannen voor het oprichten van een
ondernemersfonds in het centrum van Klundert en mee te praten richting definitieve besluitvorming.
De gemeente heeft de werkgroep hierbij ondersteund door het versturen van uitnodigingen (ca 88
stuks), informatie op de gemeentelijke website en social media. De KOK heeft daarnaast hun leden
ook nog een mail gestuurd met de uitnodiging.
Namens de werkgroep heeft dhr. Henk Strootman een presentatie gehouden. De overige
werkgroepleden, dhr. Maikel Gijzen en Tom Beening hebben ondersteund bij het beantwoorden van
vragen en dergelijke.
In de onderstaande opsomming staan de belangrijkste bespreekpunten van deze avond:
Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld over de stand van zaken van het centrumplan
Klundert en de verhouding tussen dit plan en het ondernemersfonds. Het centrumplan en het
ondernemersfonds staan in principe los van elkaar. De gemeente en het ondernemersfonds
zullen uiteraard zodra het ondernemersfonds is opgericht afstemming hebben over wie doet wat.
-

Omtrent de communicatie naar ondernemers in het afgebakende gebied over de aanwezigheid
van het ondernemersfonds stelden enkele aanwezige ondernemers vragen als: hoe bereiken we
de ondernemers in het afgebakende gebied als we geen gegevens krijgen van de gemeente? De
gemeente zal met behulp van brieven en online communicatie (website en Social media)
ondernemers op de hoogte stellen van het ondernemersfonds en de beherende vereniging.

-

Er gesproken over het voortbestaan van de KOK en/of naamswijziging. Hierbij is het al eerder
ingenomen standpunt in stand gehouden. De KOK blijft bestaan waarbij leden buiten het gebied
ook een vrijwillige bijdrage kunnen leveren aan het ondernemersfonds. Daarnaast biedt dit ook
voor de ondernemers die voor een specifieke actie willen organiseren een mogelijkheid om een
extra bijdrage te betalen.

-

Er zijn vragen gesteld over hoe er omgegaan wordt met ambulante handel / thuiskappers. Hierbij
is aangegeven dat het juridisch en belasting technisch gezien niet mogelijk is om deze te
betrekken in het ondernemersfonds. Uiteraard is het wel mogelijk om een ambulante handel die
structureel zich bevindt is het afgebakende gebied te vragen om een vrijwillige bijdrage aan het
ondernemersfonds.

-

Hoe gaan we om met startende ondernemers die nog maar beperkt open zijn? De huidige insteek
is om elke ondernemer een vast tarief te laten betalen. De ondernemer moet wel met een niet
woning in het afgebakende gebied zitten en reclame hebben die zichtbaar is vanaf de openbare
weg.

-

Bij de sheet over het afgebakende gebied is gesproken over een kleine gebiedsuitbreiding. Het
restaurant ’t Tolhuys viel namelijk met bestaande gebiedsafbakening net buiten het gebied. 't
Tolhuys is inderdaad een object dat logischerwijs bij het gebied hoort. Dit temeer ook de
werkgroepbijeenkomsten bij het Tolhuys hebben plaatsgevonden. Het gebied zal daarom correct
worden weergegeven.

-

Het rekenmodel is doorgenomen tijdens deze bijeenkomst met de daarbij behorende keuze
vanuit de werkgroep. Hierbij is kort gesproken over de duur van het convenant en de
mogelijkheid tot het wijzigen van bijvoorbeeld het tarief. De verordening is niet gebonden aan een

termijn. Het convenant wel. Dit is bewust zo gedaan omdat dit een mogelijkheid biedt tot het
evalueren en eventueel bijsturen.
-

Een commerciële dienstverlener was benieuwd hoe hij in de straten buiten rondom het kern
winkelgebied kan participeren. Alle ondernemers in het afgebakende gebied mogen met
initiatieven komen die in lijn zijn met doel: Het versterken van de lokale economie en vitaliteit van
het centrum van Klundert.

-

Ondernemers zouden het sterk vinden om een structurele extra bijdrage van de gemeente te
krijgen. Op deze wijze kunnen de ondernemers en de gemeente gezamenlijk werken aan een
vitaal centrum. Er wordt geadviseerd om dit punt tijdens de raadsbijeenkomst van 5 september
gezamenlijk namens de drie fondsen in oprichting in te brengen. Deze raadinformatiebijeenkomst
wordt voorbereid op 20 augustus .

-

De gemeenteraad heeft aangegeven veel belang te hechten aan voldoende draagvlak om het
ondernemersfonds op te richten. De werkgroep heeft samen met de gemeente bepaald dit
draagvlak aan te tonen door een heel transparant proces te doorlopen waarbij alle
belanghebbenden en ondernemers op verschillende momenten en manieren worden
geïnformeerd en mee kunnen bepalen. Iedereen kan op de hoogte zijn van het plan, daarom gaat
de werkgroep niet iedereen langs met een handtekeningenlijst bijvoorbeeld. Dit is ook niet
gebruikelijk bij andere vergelijkbare fondsen die elders zijn ingesteld.

-

De KOK gaat ondernemers activeren om op 5 september aanwezig te zijn bij de
raadsbijeenkomst om draagvlak voor het oprichten van het ondernemersfonds kracht bij te
zetten. Deze bijeenkomst wordt samen met OVF en OVZ voorbereid op 20 augustus.

-

Tot en met 31 juli kunnen ondernemers opmerkingen maken over diverse documenten die zijn
opgesteld gedurende de verschillende bijeenkomsten omtrent het Ondernemersfonds. Alle
informatie is open en transparant beschikbaar op de website.
https://www.moerdijk.nl/Ondernemersfonds

