Samenvatting Werksessie Zevenbergen – 9 mei 2019
Aanwezig
- 6 ondernemers uit de kern Zevenbergen
- 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
Zevenbergen op 9 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 zoals de retail en horeca (OVZ/Zevenbergen Bruist)
• Om de ambities te kunnen bepalen, is er volgens de werkgroep eerst inzicht nodig in een
begroting.
• Het heffingsgebied is uitgebreid met het Haveneind.
• De huidige contributiebijdrage is vrij laag. De volgende bedragen worden overwogen voor het
ondernemersfonds: € 150,- / € 250, / € 350,-.
• Bij leegstand in combinatie met zichtbare reclame betaalt de eigenaar.
• De standaard vrijstellingen blijven van kracht met toevoeging van musea.
• Er wordt geen minimum oppervlakte van reclame gehanteerd.
• Een goed doorlopen proces om te komen een ondernemersfonds zal aantonen dat er
draagvlak is.
Heffingsgebied
Het heffingsgebied is aangepast naar aanleiding van de vorige werksessie. Hierbij vallen circa 35
bestaande leden van de OVZ buiten het gebied. Voor de leden buiten het afgebakende gebied
wordt een alternatieve optie bedacht.
2. Huidige begroting (OVZ – Zevenbergen Bruist)
Om een goed beeld te krijgen bij de bestaande situatie is de begroting van de OVZ nogmaals
doorgenomen. Daarnaast zijn ook enkele investeringen van Zevenbergen Bruist benoemd.
3. 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
€ 250,- het meest haalbaar en realistisch is. Dit zorgt voor meer dan een verdubbeling van de
bestaande begroting waarmee de ondernemers initiatieven in het centrum kunnen ontplooien.
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 werkgroep geeft aan dat dit een goed punt is om mee te starten.
De werkgroep geeft aan jaarlijks de nieuwe begroting te willen bespreken om te kijken of dit het
gewenste resultaat met zich mee brengt.
Nu het verwachte bedrag bekend is, zal de werkgroep aan de slag gaan met het bepalen van het
ambitie niveau. Enkele ideeën voor deze ambitie op basis van ervaring zijn uitgewisseld tussen de
externe adviseur en werkgroep. Enkele voorbeelden zijn: evenementen, trainingen, aankleding,
gezamenlijke marketing om het centrum Zevenbergen onder de aandacht te brengen van de
(potentiële) bezoekers.

De werkgroep geeft aan dat het lastig vinden om te bepalen welke rol zij kunnen innemen op
basis van aankleding in de fysieke omgeving omdat de toekomst van de openbare ruimte in het
centrum van Zevenbergen nog niet helemaal in beeld is.
4. Concept Verordening
Naar verwachting zal de bestaande vereniging OVZ in Zevenbergen in stand bljven en de partij
zijn die het ondernemersfonds gaat coördineren. Dit betekent dat bij de invoering van deze
verordening en het sluiten van uitvoeringsovereenkomst dat OVZ de mede ondernemers in het
afgebakende gebied zal moeten (blijven) uitnodigen/informeren.
5. Concept Uitvoeringsovereenkomst
De werkgroep geeft aan graag 2 keer per jaar bijeen te willen komen met de gemeente Moerdijk
(bijvoorbeeld met accountmanager bedrijven / adviseur economische zaken) om de voortgang van
het ondernemersfonds te bespreken. De uitvoeringsovereenkomst 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
zekerheid te waarborgen dat de opgehaalde belasting alleen uitgekeerd kan worden aan het
ondernemersfonds. De gemeente controleert bij juridische zaken hoe je dit het beste kunt
verwerken in de overeenkomst. 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. In de concept uitvoeringsovereenkomst staat dat de subsidie in
2 termijnen als geschat voorschot wordt uitgekeerd. De aanpassing hiervan wordt door de
gemeente nader bekeken. 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 waarschijnlijk niet
mogelijk om gegevens van belastingbetalende ondernemers te delen met OVZ. De gemeente
gaat dit na.
NB 1: in het kader van de AVG is het inderdaad niet mogelijk om deze gegevens te delen.
Afgesproken is dat de gemeente de ondernemers in het gebied actief zal informeren over de wijze
waarop men zich kan laten informeren en zich kan aansluiten bij het reilen en zeilen van het
ondernemersfonds.
NB 2: 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.
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Consultatie/draagvlak
De leden van de ondernemersvereniging OVZ zijn recent op 7 mei 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 Zevenbergse werkgroep van plan op 18 juni een bijeenkomst te
organiseren in het gemeentehuis te Zevenbergen. Hiervoor worden alle ondernemers uit het
gebied uitgenodigd. Ook zal er gevraagd worden om een afvaardiging van raadsleden aanwezig
te laten zijn tijdens deze bijeenkomst.
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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.
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Planning
• 11 juni collegevergadering – concept stukken
• 18 Juni Consultatie bijeenkomst – Ondernemersfonds Zevenbergen
Locatie: Gemeentehuis Moerdijk
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
uitvoeringsovereenkomst. 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 consultatie bijeenkomst en zullen
zelf de bijeenkomst een presentatie geven over het doel en de meerwaarde van het
ondernemersfonds. De werkgroep is hiervoor aan zet, met begeleiding van de gemeente en externe
adviseur. De externe adviseur zal een opzet voor een presentatie aanleveren. Ook zal moeten worden
bepaald hoe om te gaan met de leden buiten het afgebakende gebied van de OVZ. Zodra het College
akkoord geeft op het collegevoorstel kan de verdere uitwerking omtrent consultatie plaatsvinden.

