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Geachte heer/mevrouw, 

Wij ontvingen van uw collectief een brief aangaande het Ondernemersfonds Südwest-Fryslan. In de 
brief gaat u uitgebreid in op het Ondernemersfonds en waarom dit volgens u niet functioneert. Ook 
vindt u in de basis dat er betere instrumenten zijn voor een gemeente met vele en diverse kernen. 

Het is goed om vast te stellen dat de gemeenteraad bij het besluit om door te gaan en in de samen
werkingsovereenkomst met het fonds heeft aangegeven zich niet te bemoeien met de besteding van 
de middelen en de governance van het ondernemersfonds. Wel houdt het fonds de raad jaarlijks op 
de hoogte en kan aan het einde van de subsidieperiode uiteraard worden geëvalueerd en besloten 
of de (subsidiejrelatie zal worden doorgezet. Het is kortom dus aan het fondsbestuur en aan de 
deelnemende kernen om met elkaar het fonds te draaien en te bepalen waaraan de middelen 
worden besteed. 

Doel van de raad was juist ook om rust te creëren en het fonds de komende jaren alle ruimte te 
geven om zich door te ontwikkelen. Het is duidelijk dat er alti jd voor- en tegenstanders zullen zijn 
van een gemeentebreed fonds en het functioneren daarvan en dat is ook prima. De discussie 
hierover zal in onze optiek alleen wel op inhoud binnen de kaders van het fonds door en met de 
ondernemers plaats moeten vinden. 

Uw brief gaat in op punten die ook al aan de orde kwamen rondom het raadsbesluit. Het gaat dan 
voornamelijk om het draagvlak van het fonds (die u onvoldoende acht) en de governance (die u niet 
niet democratisch vindt), de besteding van de middelen en de retributie. Ook wordt door u nog
maals aangegeven dat er nooit serieus naar alternatieven is gekeken van een fonds als instrument 
zoals een BIZ. 

Al deze punten zijn eerder aangedragen en door de raad meegenomen in de besluitvorming en af
weging. Er is verder in de brief geen sprake van nieuwe feitelijkheden die raken aan de randvoor
waarden zoals de raad die heeft gesteld (o.a. rapportage, werk maken van retributie e.d.). 
We stellen vast dat aan deze randvoorwaarden wordt/is voldaan en dat deze binnen de door het 
fonds zelf vastgestelde governance (onder meer de adviesraad) tot stand zijn gekomen. We zien ook 
dat het aantal deelnemende kernen het afgelopen jaar fors is gestegen van 14 naar 38. 

Al met al past nu op basis van de samenwerkingsovereenkomst met het fonds inhoudelijk een 
terughoudende opstelling. 
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Wij hopen dat de ondernemers gezamenlijk blijven werken aan een zo breed mogelijk gedragen 
fonds dat ten goede komt aan het ondernemersklimaat in Südwest-Fryslan. 

et vriendelijke groet 

het college van burgemeester en wetffouders van Südwi 
burgemeester, gerpeen 

slan, 
'esecretaris, 

? 

mr. drs. J.A. de Vries Zondervan 


