Consultatiebijeenkomst
‘Ondernemersfonds’

Op naar een vitaal economisch Klundert

Programma Consultatiebijeenkomst Ondernemersfonds
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Opening
Waarom een Ondernemersfonds voor Klundert?
Het proces tot nu toe
Wat is de huidige situatie?
Wat is onze ambitie?
Hoe gaan we verder?
Vragen en Discussie

Wat is een ondernemersfonds

•
•
•
•
•
•
•

Samen bereik je meer; investeren in collectieve activiteiten
Gezamenlijk financieren; iedereen betaalt mee!
Gericht op versterken economie
Op gebiedsniveau
Voor en door ondernemers (zeggenschap)
Beroep op (onderlinge) solidariteit
Gemeentelijke faciliteert, ondernemers aan zet!

Waarom komen tot een ondernemersfonds?

• Aantoonbaar meer financiële slagkracht
• Meer positie om in te spelen op relevante trends en ontwikkelingen en
het werken aan toekomstbestendige centra;
• Meer activiteiten en evenementen gericht op het behouden en
aantrekken van de consument;
• Meer samenwerking en betrokkenheid van ondernemers in de centra;
meer verbinding tussen horeca, retail, dienstverlening en andere
doelgroepen in de centra;
• Sterkere winkeliers- en ondernemersverenigingen in de centra;
• Verbeterde samenwerking tussen de verenigingen en de gemeente
Moerdijk.

Hoe werkt het ondernemersfonds?

• De werkgroep werkt als kopgroep een voorstel uit.
• Na consultatie wordt dit voorstel voorgelegd aan College en Raad.
• College en Raad besluiten over:
– Verordening: regelt juridisch de verplichte belastingheffing, eventuele
vrijstellingen en hierin leg je ook het gebied past
– Nadere regels: regelt belangrijke afspraken over de subsidieverstrekking.
– Gemeente stort de opgehaalde belasting in een ondernemersfonds, wat de
ondernemersvereniging naar eigen inzicht kan besteden
– Voor de formaliteit vraagt de vereniging hiervoor jaarlijks een subsidie aan.
– Hierover legt de vereniging ook verantwoording af; dit gaat echter over
rechtmatigheid en niet over het doel en de inhoudelijke besteding van de
gelden.
– In een convenant leggen College van B&W en de vereniging nadere
(prestatie)-afspraken vast

Het proces tot nu toe

• Brainstorm gemeentebreed fonds niet haalbaar
• Brief aan College van B&W namens OF, OVZ en KOK –
Wens tot gebiedsgericht fonds o.b.v. reclamebelasting
• Informatiebijeenkomst Raad 24 januari
• Informatiebijeenkomst Ondernemers drie kernen 25
februari
• Iedereen kon zich aanmelden voor de werkgroep
• Twee werksessies per centrum om richting te bepalen
• Besluit College van B&W om consultatie te starten

Goed om te weten!
• Het ondernemersfonds is voor en door ondernemers; ondernemers
hebben bestedingsvrijheid.
• Het ondernemersfonds is extra geld en gaat niet ten koste van
bestaande investeringen van de gemeente en/of verkregen
subsidies/bijdragen aan de vereniging.
• De gemeente realiseert de centrumontwikkeling Klundert (met aandacht
voor de potentie van de Bottekreek).
• Door het ondernemersfonds draagt iedereen bij en zal de contributie van
de leden naar 0 of naar een symbolisch laag bedrag gaan.
• Ondernemersfonds wordt vaak beheerd door de bestaande vereniging,
maar dit is niet verplicht – maar vaak vanuit praktische overwegingen en
bestaande samenwerking.
• Gemeente zal in het startjaar 2020 de perceptiekosten (kosten van
heffing) financieren.
• Gemeente zal voor het startjaar 2020 een aanjaagpremie ter beschikking
stellen van 5.000 per centrum.
• Gemeente heeft intentie ook voor 2021 de perceptiekosten jaarlijks
financieren en een structurele bijdrage leveren; dit wordt voorgelegd aan

Het voorstel: heffingsgebied

Rekenmodel

Centrum

Contributie Contributie
200
250
12.400
15.500
< 100.000 = 200 euro
> 100.000 = 200
+ (WOZ - 100.000)/1.000* 1
gemaximeerd op 500 euro

17.497

Leden buiten heffingsgebied
Verwachte bijdrage gemeente
Bijdrage stadsraad
Huidige Subsidie gemeente
Totaal

Contributie
300
18.600

Contributie
200/100
12.400

Contributie
300/200
18.600

< 100.000 = 200 euro
< 100.000 = 250 euro >
> 100.000 = 200
100.000 = 250 + (WOZ + (WOZ - 100.000)/1.000* 1,5
100.000)/1.000* 1,5
gemaximeerd op 500 euro gemaximeerd op 500 euro

18.924

775
5.000
1677
600
23.552

Verwachte aantal panden
reclamebelasting

62

21.460

Wat is onze ambitie en wat zijn eerste ideeen?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Meer geld en financiële slagkracht maakt meer mogelijk
Iedereen draagt bij aan alle activiteiten en evenementen
(solidariteit)
Versterking van bestuurskracht; doet u mee?
Ontwikkelen op korte termijn, maar ook mogelijkheid tot sparen
Actieve verbinding retail en horeca
Ontwikkelen nieuwe evenementen
Neerzetten van een onderscheidend evenement met regionale
uitstraling
Organiseren van inspirerende workshops voor alle ondernemers/
verschillende doelgroepen (ook voor diensten – werken aan
toekomstbestendigheid)
Meer arrangementen tussen ondernemers – Koop lokaal/ koop
bij elkaar etc.

Hoe gaan we verder?
• Consultatie - Vanaf 12 juni – tot en met eind juli
Vandaag consultatiebijeenkomst

Reacties blijven welkom: tot 31 juli: u kunt een mail sturen aan de
voorzitter van de ondernemersvereniging en aan de gemeente
Mailadres gemeente: tom.beening@moerdijk.nl
Mailadres voorzitter: henk@destadklundert.nl
• Informeren Raad op Donderdag 5 september
• Besluitvormingstraject College van B&W en Raad Deadline 10
oktober, College van B&W 22 oktober, Commissie 26, 27 of 28
november, Raad 12 december
• Ondernemersfonds per 1 januari 2020 van kracht

Vragen en Opmerkingen?
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