Samenvatting Werksessie Fijnaart – 15 mei 2019
Aanwezig
- 9 ondernemers uit de kern Fijnaart (van de 18 deelnemers)
- 1 externe adviseur: Maikel Gijzen
- 2 medewerkers gemeente Moerdijk: Karen van den Ouweland, Tom Beening
Als vervolg op de eerste werksessies zijn de tweede werksessies per kern gepland. Deze heeft voor
Fijnaart op 17 mei 2019 plaats gevonden. Tijdens de tweede werksessie is aan de hand van een
presentatie door de externe adviseur Maikel Gijzen een gesprek gevoerd over enkele uitgewerkte
zaken t.b.v. de oprichting van een ondernemersfonds.
1. Samenvatting eerste werksessie
• Het ondernemersfonds biedt kansen voor versteviging van samenwerking tussen
ondernemers in de kern.
• Om de ambities te kunnen bepalen, is er volgens de werkgroep eerst inzicht nodig in een
begroting. De bijdrage van de gemeente aan het fonds speelt hierbij een belangrijke rol.
• Het afgebakende gebied zoals afgebakend in voorbereiding op de eerste werksessie is
aangehouden voor de verdere verkenning.
• De verkenning naar de haalbaarheid van een ondernemersfonds in de kern Fijnaart heeft
gekozen voor een vaste tariefstelling. In de tweede werksessie zullen enkele rekenmodellen
worden uitgewerkt voor tarieven 200/250/300.
• Bij leegstand in combinatie met zichtbare reclame betaalt de eigenaar.
• Er wordt geen minimum oppervlakte van reclame gehanteerd. Vrijstellingen zoals in de
presentatie blijven van kracht. Hierbij is enkel de musea als extra vrijstelling aan toegevoegd.
• Een goed doorlopen proces om te komen een ondernemersfonds zal aantonen dat er
draagvlak is.
2. Opening
Peter Hanssen (voorzitter OVF) benadrukt nogmaals het belang van het ondernemersfonds
i.r.t. de toekomst van een ondernemersvereniging in de kern Fijnaart. Ook geeft hij aan dat dit
ondernemersfonds kansen biedt voor ondernemers om effectief te gaan vergaderen namens
de ondernemers in Fijnaart.
3. Heffingsgebied
Het heffingsgebied is voor het ondernemersfonds in de kern Fijnaart gelijk gebleven aan de
afbakening in de eerste werksessie. Hierbij valt de gehele kern Fijnaart met bijbehorende
supermarkten tot het ondernemersfonds. In het afgebakende gebied vallen 85 objecten waarvan
naar verwachting 53 objecten een bijdrage leveren o.b.v. reclamebelasting ten behoeve van het
ondernemersfonds. Dit is een inschatting van de opbrengstpotentie.
4. Huidige begroting
Om een goed beeld te krijgen bij de bestaande situatie is de begroting van de OVF nogmaals
doorgenomen. De 42 leden betalen ongeveer 200 euro per lid. Dit levert een totaalbegroting op
van circa 8400 euro. Een lid van de werkgroep gaf aan te twijfelen aan de OVF als ontvanger van
de subsidie. De rest van de werkgroep gaf aan dat de OVF hierin als geschikte bestaande
vereniging te zien die in de toekomst open moet staan voor de inbreng van alle ondernemers in
kern Fijnaart voor ideeën en participatie. De praktijkervaring is ook dat vaak de bestaande
vereniging de middelen beheert van het ondernemersfonds en de uitvoering coördineert. Dit ook
vanuit praktische overwegingen en het feit dat de vereniging al vaak voldoende draagvlak heeft in
het centrum.

5. Potentiële nieuwe begroting per rekenmodel
Op basis van het afgebakende gebied en het potentieel aantal objecten waarop de verordening
reclamebelasting van toepassing is, verwacht de werkgroep dat een bedrag van
€ 175,- het meest haalbaar en realistisch is. Dit zorgt voor een extra budget van circa € 1000,euro t.b.v. het ondernemersfonds. Hiernaast wordt door de bestaande leden nog bepaald hoe
hoog het lidmaatschapsbijdrage wordt. Hierbij is gesproken over een bijdrage van € 25,-,
Het idee is nu dat de gemeente de perceptiekosten voor haar rekening neemt en voor het eerste
jaar een soort aanjaagpremie zal bekostigen. Dit staat nog niet vast, het college van B&W moet
hier een besluit over nemen. De gemeente gaat dit nader intern bespreken.
De werkgroep geeft aan jaarlijks de nieuwe begroting te willen bespreken om te kijken of dit het
gewenste resultaat met zich mee brengt. In deze jaarlijkse evaluatie is er een mogelijkheid om ook
te bekijken of het wenselijk is om het bedrag te verhogen.
6. Concept Verordening
Naar verwachting zal de bestaande vereniging OVF in Fijnaart in stand blijven en de partij zijn die
het ondernemersfonds gaat coördineren. Dit betekent dat bij de invoering van deze verordening
en het sluiten van een convenant dat OVF de mede ondernemers in het afgebakende gebied zal
moeten (blijven) uitnodigen/informeren. Hierbij kunnen ook nieuwe initiatieven aangereikt worden.
Voor de kern Fijnaart i.v.m. het afgebakende gebied zal in de nadere regels, die voor alle kernen
gelden rekening gehouden worden met het feit dat het centrum feitelijk de bebouwde kom vormt,
waar het winkelhart, het bedrijventerrein en diverse ondernemingen onderdeel van uit maken. De
keuze voor dit gebied is logisch, omdat het huidige ledenbestand van de OVF ook deze spreiding
kent. Daarnaast gaf de werkgroep aan dat het goed is dat het bestuur van de OVF een mix is
tussen ondernemers in het centrum en bedrijventerrein.
7. Concept Uitvoeringsovereenkomst
Op basis van intern overleg is besloten de uitvoeringsovereenkomst om te zetten in nadere regels
en een convenant samenwerking gemeente en ondernemers ikv ondernemersfonds. Deze 2
documenten samen hebben ongeveer gelijke strekking als de eerdere uitvoeringsovereenkomst.
De werkgroep geeft aan graag 1 keer per jaar bijeen te willen komen met de gemeente Moerdijk
om de voortgang van het ondernemersfonds te bespreken. Het convenant heeft een looptijd van 4
jaar. De werkgroep heeft aangegeven dat het wenselijk is dat de gemeente Moerdijk de jaarlijkse
bijdrage vermeld in de uitvoeringsovereenkomst. De werkgroep gaf aan graag in de overeenkomst
te waarborgen dat de opgehaalde belasting alleen uitgekeerd kan worden aan het
ondernemersfonds. De gemeente gaat na of en hoe dit juridisch geregeld kan worden. Het
opgehaalde belastinggeld zal worden uitgekeerd middels een subsidie. Het bestuur van het
ondernemersfonds dient hiervoor elk jaar een subsidie aanvraag (activiteitenplan met begroting)
in. Na afloop van het jaar deelt de ontvangende vereniging een jaarverslag/jaarrekening met de
gemeente. In de concept uitvoeringsovereenkomst staat dat de subsidie in 2 termijnen als geschat
voorschot wordt uitgekeerd. De gemeente bekijkt of het mogelijk is om dit aan te passen naar 1
keer. Om andere ondernemers te betrekken bij het ondernemersfonds heeft de werkgroep
gevraagd hoe zij hierin kunnen samenwerken met de gemeente omtrent de communicatie naar
nieuwe ondernemers. In relatie tot de AVG wetgeving is het niet mogelijk om gegevens van
belastingbetalende ondernemers te delen met OVF.
8. Consultatie/draagvlak
De leden van de ondernemersvereniging OVF zijn recent bijgepraat tijdens een algemene
ledenvergadering omtrent de voortgang van de verkenning naar de haalbaarheid van een
ondernemersfonds. In de periode van 12 juni tot eind juli is bredere consultatie gepland. Om

draagvlak aan te tonen is de werkgroep uit Fijnaart van plan op 19 juni een bijeenkomst te
organiseren in de Fendertse Hoeve te Fijnaart. Hiervoor worden alle ondernemers uit het
gebied uitgenodigd. Ook zal nagegaan worden of een afvaardiging van de gemeenteraad
aanwezig kan zijn tijdens deze bijeenkomst

9. Aanvullende bespreekpunten:
Welk effect heeft het instellen van het ondernemersfonds op het in aanmerking komen van andere
subsidies (zoals evenementensubsidies)?
Dit zal hetzelfde blijven voor de ondernemers. Mochten ondernemers voor een bepaald
evenement een subsidie willen aanvragen dan kan dit via de bestaande kanalen. Het
ondernemersfonds staat hier los van.
Zijn de concepten die nu zijn besproken nog te wijzigen gedurende de consultatie?
De concepten kunnen tijdens de consultatie uiteraard nog worden gewijzigd. Voor Oktober dienen
de concepten wel definitief te worden.
Ligt de aanslag van de belasting in een aanslag op de mat in februari/maart?
De reclame belasting zal middels een aparte aanslag worden geïnd door de Belastingdienst
Samenwerking West-Brabant. Naar verwachting wordt deze op een later moment in het jaar
geïnd.

10. Planning
• 11 juni collegevergadering – concept stukken
• 19 Juni Consultatie bijeenkomst – Ondernemersfonds Fijnaart
Locatie: Fendertse Hoeve
Tijdstip: 19:30 -22:00
• 5 September Raadsinformatiebijeenkomst
Vervolg:
De gemeente Moerdijk gaat aan de slag met de verdere uitwerking van de concept verordening en
nadere regels / convenant. Deze concept documenten worden ter kennisname aangeboden aan het
college van B&W en daarna beschikbaar gesteld voor een uitgebreide consultatie.
De ondernemers gaan verder aan de slag ter voorbereiding op de consultatiebijeenkomst en zullen
zelf een presentatie geven over het doel en de meerwaarde van het ondernemersfonds. Om alle
ondernemers uit te nodigen zal er een uitnodiging worden opgesteld. Deze uitnodiging zal de
gemeente middels een fysieke brief namen de OVF naar alle objecten sturen. De werkgroep is
hiervoor aan zet, met begeleiding van de gemeente en externe adviseur. De externe adviseur zal een
opzet voor een presentatie aanleveren. Zodra het College akkoord geeft op het collegevoorstel kan de
verdere uitwerking omtrent consultatie plaatsvinden.

