Samenvatting Werksessie Fijnaart – 13 maart 2019
Aanwezigheid:
- 12 Ondernemers uit de kern Fijnaart
- 1 externe adviseur: Maikel Gijzen
- 2 medewerkers Gemeente Moerdijk: Karen van den Ouweland, Tom Beening

Samenvatting eerste werksessie:
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 25 februari 2019 hebben 12 ondernemers uit de
kern Fijnaart zich aangemeld voor de enkele werksessies t.b.v. van de verkenning van de
haalbaarheid van een ondernemersfonds. Tijdens de eerste werksessie is aan de hand van een
presentatie door de externe adviseur Maikel Gijzen een gesprek gevoerd over verschillende
bespreekpunten.
1. Korte terugblik: het doorlopen proces en waarom zijn we bijeen?
2. Enkele bespreekpunten in de verkenning naar een ondernemersfonds
3. Vervolg: Planning volgende werksessie
Per bespreekpunt is hieronder de huidige denklijn geformuleerd door de aanwezige ondernemers
tijdens de eerste werksessie. Dit is nadrukkelijk een eerste denklijn en is nog niet in beton gegoten.
1. Programma & Ambitieniveau
Aan de hand van de huidige begroting van OVF is er met de aanwezigen gesproken over de
huidige situatie in relatie tot de nieuwe situatie met een ondernemerfonds. Wat opvalt aan de
bestaande begroting is dat er een tekort is op de bestaande balans. Om een programma en
ambitie te kunnen bepalen willen de ondernemers graag meer gevoel bij wat het
ondernemerfonds gaat opleveren. Dit komt aan bod bij punt 3.
2. Omvang heffingsgebied
De huidige denklijn is om het afgebakende gebied uit de presentatie aan te houden als gebied
waarvoor de verkenning wordt uitgevoerd.
3. Belastingtarief(ven) / maatstaf van heffing
Voor de kern Fijnaart zullen voor de tweede werksessie enkele mogelijkheden van
tariefstelling worden uitgerekend door de externe adviseur. Vanwege een mooi maar ook
bijzondere samenwerking tussen verschillende type bedrijven binnen de kern (centrum) en
het bedrijventerrein zullen er enkele modellen worden uitgerekend. Na een goed gesprek is de
conclusie tijdens de eerste werksessie dat de ondernemers de verkenning willen aan gaan
voor 1 vast tarief voor alle ondernemers. (200/250 euro). Wel geven de ondernemers aan dat
ze 1 á 2 jaar na implementatie van het ondernemerfonds de manier van heffen graag willen
evalueren.
4. Voeding van het fonds
De reclamebelasting is van oorsprong een gebruikersbelasting. Dit houdt in dat de gebruiker
van het pand die reclame maakt de belasting zal betalen. Wanneer er geen gebruiker is, maar
wel reclame (zoals een bedrijfsnaam) zichtbaar is op het pand betaalt de eigenaar van het
pand de belasting. De gemeente Moerdijk heeft nog in beraad of ze financieel gaan bijdragen
aan het ondernemersfonds. Dit is mede afhankelijk van de ambities die de kernen hebben.
5. Trekkingsrecht
Over het trekkingsrecht is tijdens de eerste werksessie in de kern Fijnaart geen besluit
genomen.
6. Vrijstellingen
De vrijstellingen zoals opgenomen in de presentatie blijven in stand. Alle bedrijven met
commerciële doeleinden worden meegenomen. Hierbij is wel de kinderopvang een
aandachtspunt. De oppervlakte vrijstelling uit de presentatie zal verandert worden van 0,1 m²
naar 0,0 m².

7. Proces van draagvlak
Fijnaart kiest er voor het proces duidelijk in beeld te brengen en belanghebbenden goed te
betrekken en op basis daarvan een besluit aan de raad te vragen.
Aanvullende vraag:
-

Hoe gaat deze belasting maatregel om met bedrijven die de geen gevel reclame hebben maar
de reclame in de etalage hebben staan?
Hoe gaan we om met meerdere bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw?

Vervolg:
Aan het einde van de werksessie voor de kern Klundert is de volgende bijeenkomst gepland.
15 Mei zal de volgende werksessie in de Fendertse Hoeve te Fijnaart plaatsvinden. Tijdstip: 18:00 –
20:00. Mocht u niet bij eerste werksessie aanwezig zijn geweest en als nog willen aansluiten in het
traject, u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar tom.beening@moerdijk.nl

