Kort verslag Consultatiebijeenkomst Ondernemersfonds Fijnaart – 19 juni 2019
Aanwezig
- 12 ondernemers uit de kern Fijnaart, 1 ondernemer uit Heijningen (waarvan 2 niet-leden van
de OVF)
- Gemeente Moerdijk: Maikel Gijzen (externe adviseur) en Karen van den Ouweland

De werkgroep Ondernemersfonds Fijnaart heeft een informatiebijeenkomst belegd om iedere
ondernemer in het afgebakende gebied te informeren over de plannen voor het oprichten van een
ondernemersfonds in Fijnaart en mee te praten richting definitieve besluitvorming.
De gemeente heeft de werkgroep hierbij ondersteund door het versturen van uitnodigen (ca 92 stuks),
informatie op de gemeentelijke website en social media te verstrekken. De OVF heeft daarnaast hun
leden ook nog een mail gestuurd met de uitnodiging
Namens de werkgroep heeft dhr. Peter Hanssen een presentatie gehouden. De overige
werkgroepleden, dhr. Maikel Gijzen en mevr. Karen van den Ouweland hebben ondersteund bij het
beantwoorden van vragen.
In de onderstaande opsomming staan de belangrijkste bespreekpunten van deze avond:
Leden van OVF zijn al bijgepraat. Er zijn twee werksessies geweest met werkgroep.
-

De ondernemersvereniging die straks het geld van de fonds gaat beheren, wil graag inzage in
welke ondernemers de reclamebelasting betalen en de mutaties hierin. Hiermee kunnen ze de
juiste ondernemers betrekken bij de plannen rondom het ondernemersfonds. De gemeente is al
eerder nagegaan of dit mogelijk is, maar de AVG wetgeving staat dat niet toe. De gemeente is
wel bereid een informatiebrief bij de aanslag te voegen, waarin de ondernemer verzocht worden
zich te melden bij de ondernemersvereniging om op de hoogte gehouden te worden en mee te
kunnen beslissen. De ondernemers twijfelen of dit afdoende is. De gemeente heeft dit na de
vergadering intern besproken. Uiteraard zal de gemeente via de verschillende ofline/online
communicatie willen mee communiceren over het fonds i.r.t. het beheer door de
ondernemersvereniging. Het verstrekken van de de gegevens is helaas niet toegestaan wegens
de AVG.

-

Een ondernemer vraagt naar andere mogelijkheden dan het invoeren van reclamebelasting om
ondernemers te ondersteunen bij de verdere samenwerking en het oppakken van gezamenlijke
activiteiten, bijvoorbeeld door het verhogen van de OZB. De gemeente kan de tarieven van
belastingen eenzijdig verhogen; echter wordt met een ondernemersfonds expliciet de
reclamebelastingopbrengst benut als doelbelasting; namelijk voor de financiering van het
ondernemersfonds.

-

Voor het eerste jaar zal er waarschijnlijk circa 17.000 euro beschikbaar zijn voor Fijnaart, ten
opzichte van de huidige 8.400 euro. Dit is inclusief 5.000 euro extra bijdrage van de gemeente.

-

Eerste ideeën voor het ondernemersfonds zijn: zelf tent aanschaffen, klantenkaartsysteem
invoeren, sprekers voor netwerkavonden (bijvoorbeeld met 3 kernen tesamen), gezellig winkelen
met muziek, wifi in centrum. Het kan ook verder gaan om ondernemers buiten centrum te
faciliteren: glasvezel, bewaking, bord aan begin van dorp worden ineens genoemd. Eén van de
ondernemers die buiten het centrum gevestigd is, pleit er voor toch te focussen op activiteiten in
het centrum.

-

Er wordt door de ondernemers geadviseerd om goed te kijken naar de adressering en aanhef in
de uitnodigingen voor bijeenkomsten. Dit kan helpen de ondernemers wel te triggeren om de brief
te lezen.

-

Er is verwarring over een van de operationele doelstellingen in de kadernota 2020 - 2023 van de
gemeente: De ontwikkeling van een plan om tot een vitaal centrum in Fijnaart te komen (inclusief
mogelijke verplaatsing van de supermarkt). De verplaatsing van de supermarkt ligt hierbij
gevoelig omdat het al meerdere malen is onderzocht en tot niets heeft geleid. De Fijnaartse
ondernemers verzoeken om goed te kijken of en hoe deze zin terugkomt in het convenant.

De gemeente legt uit wat ze met het programma vitale centra willen doen. Ondernemers en
gemeente willen beiden een vitaal centrum. Dit kan deels gerealiseerd worden door het
ondernemersfonds en mogelijk nog met andere activiteiten vanuit het plan/programma. Eén van
de ondernemers meldt hierbij dat ze liever extra woningen in Fijnaart zien ipv de aanpak van het
centrum. Zijn redenatie hierbij is; meer inwoners, meer bestedingen.
-

Iedere kern (3) heeft straks een eigen ondernemersfonds met een eigen budget. De intentie is
wel om samen te werken en van elkaar te leren. Dit kan bijvoorbeeld door slim samen in te
kopen.

-

Ondernemers zouden het sterk vinden om een structurele extra bijdrage van de gemeente te
krijgen. Op deze wijze kunnen de ondernemers en de gemeente gezamenlijk werken aan een
vitaal centrum. Er wordt geadviseerd om dit punt tijdens raadsbijeenkomst van 5 september in te
brengen.

-

De gemeenteraad heeft aangegeven veel belang te hechten aan voldoende draagvlak om het
ondernemersfonds op te richten. De werkgroep heeft samen met de gemeente bepaald dit
draagvlak aan te tonen door een heel transparant proces te doorlopen waarbij alle
belanghebbenden ondernemers op verschillende momenten en manieren worden geïnformeerd
en mee kunnen bepalen. Iedereen kan op de hoogte zijn van het plan.

-

De OVF gaat ondernemers activeren om op 5 september aanwezig te zijn bij de
raadsbijeenkomst om draagvlak voor het oprichten van het ondernemersfonds kracht bij te
zetten. Deze bijeenkomst wordt samen met OVZ en KOK voorbereid op 20 augustus.

-

Tot en met 31 juli kunnen ondernemers opmerkingen maken over diverse documenten die zijn
opgesteld gedurende de verschillende bijeenkomsten omtrent het Ondernemersfonds. Alle
informatie is open en transparant beschikbaar op de website.
https://www.moerdijk.nl/Ondernemersfonds

