Samenvatting Werksessie Klundert – 11 maart 2019
Aanwezigheid:
- 5 Ondernemers (1 afmelding)
- 1 Externe adviseur: Maikel Gijzen
- 2 Gemeente Moerdijk: Karen van den Ouweland + Tom Beening
Samenvatting eerste werksessie:
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 25 februari 2019 hebben 6 ondernemers uit de kern
Klundert 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 waarover
keuzes gemaakt moeten worden.
1. Korte terugblik: Het doorlopen proces tot nu en waarom zijn we bijeen?
2. Dialoog omtrent 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
De ondernemers in Klundert willen voor het bepalen van het ambitieniveau een beter beeld
krijgen van de omvang van het heffingsgebied in relatie tot de kosten en opbrengsten. De
verandering van de bestaande situatie naar een nieuwe situatie moet eerst in beeld zijn om
een verder te denken over een programma met bijbehorende ambities.
2. Omvang heffingsgebied
Tijdens de eerste werksessie is een dialoog gevoerd over de omvang van het heffingsgebied
in relatie tot draagvlak. Hier zijn twee opties besproken. Optie 1: De afbakening zoals
aangegeven in de presentatie (de gehele bebouwde kom) waarbij een groep ondernemers (op
het bedrijventerrein) hoort die niet vertegenwoordigd is in de werkgroep. Bij deze optie is het
opbrengstpotentieel groter als bij optie 2. Optie 2: Dit heffingsgebied focust zich op het
centrum van Klundert. Hierbij is het opbrengst potentieel t.o.v. de huidige situatie iets hoger
(10 extra leden). In relatie met kosten van heffing, waar op dit moment nog geen inzicht in is,
lijkt dit een optie waarmee zonder bijdrage van gemeente slechts een kleine vooruitgang
wordt geboekt.
Op dit moment kiest de werkgroep voor optie 2.
3. Belastingtarief / maatstaf van heffing bij differentiatie
De werkgroep geeft aan dat het toepassen van differentiatie o.b.v. woz waarde in plaats van
een vast tarief een eerlijkere verdeling geeft. Een basistarief met oplopende staffel met een
maximum bijdrage wordt gezien als de denklijn op dit moment. Hierbij is het wel belangrijk dat
de opbrengst minimaal gelijk is aan de opbrengst op basis van de contributie. Liever iets meer
dan minder is hierbij de denklijn. Voor kleine ondernemers moet het niet meer gaan kosten als
de bestaande contributie.
4. Voeding van het fonds
Reclamebelasting is in de basis een gebruikersbelasting in basis. De werkgroep heeft op dit
moment als denklijn om bij leegstand ook de eigenaar belasten. Dit is wel alleen van
toepassing als er reclame uitingen op het pand aanwezig zijn. Zoals eerder besproken bij de
omvang van het heffingsgebied is de bijdrage van de gemeente een belangrijk afweging bij de
keuze voor het ondernemersfonds. De gemeente Moerdijk is nog in beraad of ze financieel
gaan bijdragen aan het ondernemersfonds. Dit is mede afhankelijk van de ambities van de
kern.

5. Trekkingsrecht
Iedere ondernemer in het afgebakende gebied (centrum) kan initiatieven indienen bij de nog
op te richten vereniging/stichting die het geld middels een subsidie zal ontvangen.
6. Vrijstellingen
Wat betreft de vrijstellingen heeft de werkgroep op dit moment als denklijn gekozen voor:
- De vrijstelling op basis van oppervlakte van het reclamebord zal op nul worden gezet.
- Musea als de vlasserij en het suikermuseum worden uitgezonderd.
7. Proces van draagvlak
Vanwege het kleine gebied met daarin al een hoog percentage van leden zullen alle leden
worden bijgepraat via een ALV en communicatie vanuit de KOK naar de leden. De
ondernemers in het afgebakende gebied die nog niet lid zijn worden individueel benaderd
door de werkgroep. Door inzicht in het doorlopen proces zal er aangetoond worden dat er
draagvlak is voor een ondernemersfonds.
Vervolg:
Aan het einde van de werksessie voor de kern Klundert is de volgende bijeenkomst gepland.16 Mei
zal de volgende werksessie in ‘t Tolhuys te Klundert plaatsvinden. Tijdstip: 20:30 – 22:30. 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

