Kort verslag Consultatiebijeenkomst Ondernemersfonds Zevenbergen – 18 juni 2019
Aanwezig
- 12 ondernemers uit de kern Zevenbergen (waarvan 1 buitengebied)
- Gemeente Moerdijk: Maikel Gijzen (externe adviseur) en Karen van den Ouweland

De werkgroep Ondernemersfonds Zevenbergen heeft een informatiebijeenkomst belegd om iedere
ondernemer in het afgebakende gebied te informeren over de plannen voor het oprichten van een
ondernemersfonds in het centrum van Zevenbergen en mee te praten richting definitieve
besluitvorming.
De gemeente heeft de werkgroep hierbij ondersteund door het versturen van uitnodigingen (ca 173
stuks), informatie op de gemeentelijke website en social media en het beschikbaar stellen van de
Moerdijkzaal in het gemeentehuis. De OVZ heeft daarnaast hun leden ook nog een mail gestuurd met
de uitnodiging
Namens de werkgroep heeft dhr. Ton Santbergen een presentatie gehouden. De overige
werkgroepleden, dhr. Maikel Gijzen en mevr. Karen van den Ouweland hebben ondersteund bij het
beantwoorden van vragen en dergelijke.
In de onderstaande opsomming staan de belangrijkste bespreekpunten van deze avond:
Aantal personen vindt gekozen tarief aan de lage kant. In Papendrecht bijvoorbeeld betaalt een
van de ondernemers 750 euro per jaar. Na een positieve discussie hierover wordt afgesproken te
starten met 250, omdat het centrum nog in ontwikkeling is en het verschil met het huidige
contributiebedrag niet te groot te maken. In het eerste jaar willen de ondernemers al
heroverwegen om deze trapsgewijs te verhogen. Dit willen zij vastleggen in het convenant en het
raadsvoorstel zodat straks vrij eenvoudig het tarief verhoogd kan worden. Externe adviseur
Maikel Gijzen geeft als advies dat een reëel bedrag voor Zevenbergen 400 a 500 euro is.
-

De werkgroep benadrukt dat in het fonds iedereen gelijk is, zowel horeca als winkeliers doen
mee. Hierbij profiteert horeca de ene keer wat meer en een andere keer de winkeliers.
Gezamenlijk willen ze het totale centrum in de lift krijgen en dit juist van samenwerking en
gezamenlijke projecten en activiteiten benadrukken.

-

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 de raadsbijeenkomst van 5 september
gezamenlijk namens de drie fondsen in oprichting in te brengen.

-

In het kader van het programma vitale centra, het centrumplan Zevenbergen en het convenant
ondernemersfonds willen de ondernemers duidelijke afspraken maken wie waarover gaat en
betaald. Tijdens de evaluatiemomenten dienen zaken ook duidelijk vastgelegd te worden.

-

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 en ondernemers op verschillende momenten en manieren worden
geïnformeerd en mee kunnen bepalen. Iedereen kan op de hoogte zijn van het plan, daarom gaat
de werkgroep niet iedereen langs met een handtekeningenlijst bijvoorbeeld. Dit is ook niet
gebruikelijk bij andere vergelijkbare fondsen die elders zijn ingesteld.

-

De OVZ 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 OVF 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

