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Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân 
 

Woord vooraf 
In de onderliggende notitie geven wij toelichting op het ondernemersfonds dat we willen oprichten.  
U heeft eerder een tussenrapport van ons gekregen, als voorbereiding op de informatiebijeenkomst 
van  24 juni jongstleden.  We hebben u toen  aangegeven dat we extra tijd wilden nemen om 
ondernemers en hun verenigingen beter te informeren en hun input te verwerken. En dat we pas 
daarna konden beoordelen of er een besluit genomen kon worden binnen onze federatie.  
 
Het besluit tot oprichting van een ondernemersfonds is door de Ondernemersfederatie genomen op 
26 oktober 2015. In de notitie die voor u ligt geven we aan waarom we het fonds willen realiseren en 
hoe we het fonds willen organiseren en inrichten. Ook geven we u inzicht in het draagvlak. Wij hopen 
u met deze notitie, de informatie uit de bijeenkomsten en de onderzoeksrapporten  voldoende 
inzicht te bieden  om een besluit te kunnen nemen.  Voordat we de diepte ingaan nog een korte 
schets van de aanloop naar ons besluit van 26 oktober jongstleden.   
 

Terugblik 
Onderzoek Toeristisch Stimuleringsfonds, 2013 
In 2013 zijn de mogelijkheden van een mogelijk  toeristisch stimuleringsfonds in  
Súdwest-Fryslân onderzocht.  In dat onderzoek is antwoord gegeven op vragen die leefden bij de 
bestaande fondsen in de gemeente (Bedrijveninvesteringszones), de provincie Fryslân, Kamer van 
Koophandel en bij de gemeente. Het onderzoeksrapport heeft uw raad in maart 2014 ontvangen.  
 
In dat onderzoek is een grote groep ondernemers  uit zowel de profit als non-profit geïnterviewd. Uit 
die interviews is de volgende conclusie getrokken:  ‘Onder de geïnterviewde ondernemers tekent zich 
voorlopig een voorkeurspatroon af voor een gemeentebreed ondernemersfonds. De 
ondernemersfederatie wil dat onderzoek aansturen, de drie BIZzen willen graag van systeem wisselen 
en een aantal grote ondernemers zien veel voordelen van verbreding van de discussie tot buiten de 
toeristische sector (we doen van de gesprekken met die ondernemers verslag in paragraaf 12 en in de 
bijlage bij dit rapport). De voorkeur wordt mede bepaald door het succes en het gebruiksgemak van 
het fonds in Leeuwarden`. 
 
Onderzoek Gemeentebreed fonds, april  2014 –  juni 2015 
In het voorjaar van 2014 hebben wij als ondernemersfederatie de daad bij het woord gevoegd en zijn  
gestart met onderzoek naar mogelijkheden voor oprichting van een gemeentebreed 
ondernemersfonds.  Kortom, een fonds voor en door alle ondernemers in Súdwest-Fryslân en niet 
voor een specifieke sector (zoals het toeristisch fonds beoogde) of een specifiek gebied (zoals de 
bestaande BIZ-zen).  
 
De resultaten van het traject tot eind april van dit jaar hebben we vastgelegd in het tussenrapport 
`Ondernemerschap en samenwerking in Súdwest-Fryslân, voorstel voor een ondernemersfonds ‘.  Dit 
rapport heeft u van ons ontvangen als voorbereiding op de informatiebijeenkomst van 24 juni. In een 
brief en tijdens die bijeenkomst hebben wij u verteld meer tijd te willen investeren in het informeren 
van en overleggen met de ondernemers in de gemeente.  
 
Overleg en besluitvorming met/ binnen ondernemersverenigingen, juli 2015 – oktober 2015 
De afgelopen 4 maanden hebben we veelvuldig overlegd met besturen van ondernemers-
verenigingen, afzonderlijke leden,  niet-leden en brancheorganisaties. In de verenigingen zijn de 
stemmen definitief geteld en is er gestemd in het algemeen bestuur van de ondernemersfederatie. 
De input uit die gesprekken en het resultaat van de stemmingen  is verwekt in onderliggende notitie.  
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1. Doel en effecten  van het ondernemersfonds Súdwest-Fryslân 
Met  een ondernemersfonds zorgen we als ondernemers gezamenlijk  voor   economische 
versterking van onze regio. Dat is en blijft hard nodig.  
Een fonds geeft  extra kracht en impulsen aan onderlinge samenwerking tussen alle ondernemers. 
Groot, klein, profit en  non-profit.  
Door samen te werken kom je verder en ben je sterker.   
 
We verwachten de volgende positieve effecten van een ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.  

1. Een fonds maakt het mogelijk om met elkaar als ondernemers plannen uit te voeren.  
2. Plannen waar zij gezamenlijk en de regio baat bij hebben. Goede ideeën komen gewoonweg 

verder met een eigen fonds. 
3. Ondernemersfondsen versterken de organisatiegraad van ondernemers;  en gaat daarmee 

versnippering tegen.  
4. Met een eigen fonds krijgt het bedrijfsleven een betere positie als ze in gesprek is met de 

overheid.  
5. Doordat ondernemers met het fonds zelf geld hebben, maken ze meer kans op aanvullende 

cofinanciering door andere partijen.  
6. Sneek en Bolsward hebben al ondernemingsfondsen. Dat zijn zogenaamde Bedrijven 

Investerings Zones (BIZ). De ervaringen daarmee zijn positief.  Desondanks juichen de BIZ-zen 
staan zij volledig achter invoering van een gemeentebreed fonds omdat dit meer 
mogelijkheden biedt qua samenwerking en besteding van het geld.  

 
We willen per  1 januari 2016 starten met het fonds voor de duur van drie jaar dus tot 1 januari 2019. 
Regelmatig zullen we evalueren in  de Adviesraad (zie 2.3.2.) of de hierboven genoemde doelen 
worden bereikt.  In het derde jaar doen we een eindevaluatie en beslissen we of het fonds moet 
blijven bestaan of niet.  
 
 

2. Inrichting van het fonds 
 

2.1.  Inning van het geld voor het fonds 
 

2.1.1. Inzet onroerend zaak belasting niet-woningen 
Ons uitgangspunt is dat het fonds er is voor alle ondernemers en wordt gefinancierd door  alle 
ondernemers.  Om financiering door alle ondernemers  in praktische zin mogelijk te maken doen wij 
een beroep op de raad.  Wij vragen de raad om het belastinginstrument onroerend zaak belasting 
voor niet-woningen te gebruiken voor de inning van de middelen voor het fonds.  Concreet, door een 
opslag te leggen op de onroerend zaak belasting voor niet-woningen.  Wij vragen de raad de extra 
middelen uit die opslag één op één door te zetten naar het fonds.  
 
Voor het Ondernemersfonds is iedereen ondernemer die een bijdrage levert aan het fonds via de 
opslag op de onroerend zaak belasting.  Dit betekent dus ook dat zij een beroep kunnen doen op het 
fonds. ZZP-ers zonder zakelijk vastgoed hebben als ondernemer een bijzondere positie in het geheel. 
Zie daarvoor 3.3.2. 
 

2.1.2. Opslag gerelateerd aan WOZ-waarde 
Bij het bepalen van de omvang van het  fonds en de ozb-opslag  hebben we op twee zaken gelet.  
Enerzijds moet het fonds  voldoende groot zijn  om werkelijk een impuls te kunnen geven aan  
gezamenlijke projecten en initiatieven. Anderzijds moet de opslag op de onroerend zaak belasting  
als een redelijk en acceptabele opslag gezien worden.  We hebben gekeken naar ervaringen van de 
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huidige BIZzen,  cijfers over de huidige onroerend zaak belasting niet-woningen en ervaringen met 
ondernemersfondsen in andere gemeenten.   
 
We gaan uit van  een opslag op de ozb van € 60,-- per € 100.000,-- WOZ-waarde van de niet-woning. 
In percentages uitgedrukt: een procentuele verhoging van de ozb van 0,06% van de  
WOZ-waarde.  Bij panden waar sprake is van een gebruiker (huurder) en eigenaar gaan we uit van 
een verdeling van 55% voor de eigenaar  en 45% voor de gebruiker/huurder.  
Uitgaande van de opslag van 0,06% betekent dit een opslag van 0,033% voor de eigenaar  en 0,027% 
voor de gebruiker.  
Een rekenvoorbeeld: op de onroerend zaak belasting van  een pand met een WOZ-waarde van  
€ 300.000,-- komt een opslag van:  3 x € 60,--  (of 0,06% x € 300.000,--) =  € 180,-- 
 

2.1.3. Vrijstellingen ozb 
Een aantal onroerende zaken die vallen in de categorie niet-woningen is door de gemeenteraad 
vrijgesteld van het betalen van de onroerend zaak belasting (Verordening OZB 2015). Het gaat dan 
bijvoorbeeld om sportterreinen, buurtcentra die niet bedrijfsmatig geëxploiteerd worden.  Zij krijgen 
daarom niet te maken met een opslag ten behoeve van het ondernemersfonds.  
 
 

2.2. Besteding van geld uit het fonds 
 

2.2.1. Centrale kas en stichtingsbestuur 
De extra belastingopbrengst die voortvloeit uit de ozb-opslag voor niet-woningen, wordt 1 op 1 
doorgezet naar de centrale kas van de op te richten Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.  
De stichting is een apart rechtspersoon en heeft  een eigen bestuur met onafhankelijke leden.  
Dit bestuur beheert de centrale kas. Ze houdt toezicht op rechtmatigheid van bestedingen en zorgt 
voor administratie van de bestedingen en geeft daarmee transparantie.  
 

2.2.2. Verdeling naar gebied, trekkingsrecht 
Het stichtingsbestuur verdeelt het geld dat in de centrale kas zit over gebieden. Niet in contanten 
maar ‘op papier’ . Het verdelen van contant geld geeft namelijk te veel rompslomp en  te weinig 
transparantie .  
Die gebieden bestaan uit steden en dorpen waarvan ondernemers het logisch vinden dat die bij 
elkaar in een trekkingsgebied vallen. Het is per stad en dorp bekend wat de extra ozb-opbrengst is.  
Met die gegevens wordt berekend hoeveel extra opbrengst er in een bepaald  gebied is. Deze 
opbrengst bepaalt de omvang van het trekkingsrecht.  Met ‘omvang’ bedoelen wij  dus het bedrag 
dat in de centrale kas van het fonds beschikbaar is voor projecten uit een bepaald gebied. Zie het 
overzicht in bijlage III. 
We gaan in eerste instantie uit van 9 trekkingsgebieden: regio Bolsward, regio Heeg, regio IJlst, regio 
Koudum, regio Makkum, regio Sneek, regio Witmarsum, regio Workum, regio Woudsend. 
 

2.2.3. Besluiten over  bestedingsvoorstellen 
Het uitoefenen van trekkingsrecht is  in handen van een aantal  van de (toekomstige) gebruikende 
verenigingen. Met andere woorden; deze trekkingsgerechtigde verenigingen mogen zelf bepalen hoe 
het geld dat beschikbaar is voor hun gebied besteed wordt.   
 
Wij vinden dat op deze manier de besluitvorming over bestedingen democratisch en transparant 
plaatsvindt.  Hiermee is er volop ruimte voor de eigenheid  van een gebied; de  ‘couleur locale’ .  De 
verenigingen  letten er op dat  er een collectief belang wordt gediend en geen individueel belang. En 
ze kijken of er voldoende trekkingsrecht is voor de bestedingsvoorstellen.   Om recht te doen aan de 
gedachte van  ‘wie betaalt, die bepaalt’,  is het belangrijk dat alle ozb-betalers voor niet-woningen  
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de mogelijkheid hebben om mee te discussiëren over bestedingen. Het stichtingsbestuur (zie 2.3.1.) 
kan de trekkingsgerechtigde verenigingen helpen dit te organiseren.  
De komende maanden wordt het trekkingsrecht definitief   “ingeregeld”.  Gezamenlijk wordt bepaald 
welke verenigingen dat trekkingsrecht gaan uitoefenen.  Dat zal vaak de ondernemersvereniging uit 
de grootste kern (met het grootste ledenaantal) zijn. Er is veel ruimte voor maatwerk; als er geen 
duidelijke vereniging is die het trekkingsrecht op zich kan nemen voor een regio of als een vereniging 
trekkingsrecht wil delegeren naar lager schaalniveau zoals 1 kern of bedrijventerrein. Als er geen 
vereniging in het gebied is, wordt gekeken naar een andere democratische en transparante vorm. 
Ook daar kan het stichtingsbestuur bij helpen. 
 
Het stichtingsbestuur toetst de bestedingsvoorstellen niet inhoudelijk maar kijkt naar rechtmatigheid 
(is het voorstel afkomstig van een vereniging?) en  doet een check of er voldoende trekkingsrecht is 
(zit er voldoende geld voor het gebied  ‘in de pot’).  
  

2.2.4. Het indienen van plannen  
 Binnen een ondernemersfonds geldt iedereen die ozb betaalt voor niet-woningen als een 
‘ondernemer’. Zij kunnen allemaal plannen indienen voor besteding van het geld uit het fonds.  
Dat kunnen zij niet rechtstreeks doen bij het fonds. Dat moet via de vereniging die in hun gebied het 
trekkingsrecht uitvoert.  Daar vindt de vereiste democratische besluitvorming plaats over het 
voorstel.  Deze vereniging dient het uiteindelijke ‘bestedingsvoorstel’ in bij de stichtingsbestuur.  
 
In een trekkingsgebied kunnen ook afzonderlijke kernen voorstellen indienen via hun eigen 
vereniging.  In zo’n geval  legt de vereniging het  voorstel voor aan de trekkingsgerechtigde 
vereniging in het gebied.  In de trekkingsgerechtigde vereniging zal dan geen  inhoudelijke discussie 
meer te worden gevoerd over het voorstel.  Die is immers al gevoerd in het democratisch verband 
van de vereniging die het plan indient.  Er  wordt alleen nog gekeken naar de basiseisen: is  er 
voldoende trekkingsrecht en collectiviteit. In de vergadering van de trekkingsgerechtigde vereniging 
wordt, als het plan aan bovengenoemde criteria voldoet, besloten bij hamerslag.    
 
In de gesprekken over het fonds is vaak het woord ‘bestedingsrecht’ gebruikt; daarmee bedoelen we  
het recht om een voorstel in te dienen bij het fonds.  Dat zijn alle ondernemers die bijdragen aan het 
fonds. Als het bijvoorbeeld gaat om een initiatief dat een specifieke kern of groep ten goede komt, 
wordt gekeken of de gevraagde bijdrage zich verhoudt tot de opgebrachte bijdragen aan het fonds 
door die bewuste kern of groep. Dat bepaalt dan de omvang van het bestedingsrecht: het bedrag dat 
de initiatiefnemers mogen besteden.   
 
Vanuit de samenwerkings-doelstelling  van het ondernemersfonds geldt dat projecten worden 
toegejuicht waarin meerdere partners en kernen samenwerken. 
 

2.2.5. Als bestedingsvoorstellen  groter zijn dan het trekkingsrecht 
Stel, de bestedingsvoorstellen zijn groter dan het trekkingsrecht. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van 
een groot project. Dan kan dat op verschillende manieren worden opgelost.  Als het project voor 
meerdere trekkingsgebieden wat oplevert, kan de aanvrager ervoor kiezen om deze in te dienen bij 
meer trekkingsgebieden.  Een project dat voor het hele gebied van Súdwest-Fryslân voordeel 
oplevert, kan besproken worden in de Raad van Advies; daarin zijn alle trekkingsgerechtigde  
verenigingen vertegenwoordigd.  Als het project niet onder tijdsdruk staat, kan de 
trekkingsgerechtigde vereniging ervoor kiezen om te gaan sparen voor het project.  
 

2.2.6. Als bestedingsvoorstellen kleiner zijn dan het dan trekkingsrecht 
Het kan voorkomen dat een vereniging ziet dat er trekkingsrecht overblijft in een jaar. Het geld dat 
overblijft, wordt toegevoegd aan het trekkingsrecht van het volgend jaar.  
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Als er een groot gat is tussen trekkingsrecht en (verwachte) bestedingen dan zien we in de praktijk 
van gemeentebrede ondernemersfondsen dat er bij groepen ondernemers behoefte is om  afspraken 
te maken over retributie, dus terugbetaling,  van de ozb-opslag.   In de voorbereiding van het 
ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft een aantal groepen  ondernemers aangegeven gebruik te 
willen maken van (gedeeltelijke) retributie. Daarover meer in de paragraaf 3.  
 
 

2.3. Controle,  toezicht en secretariaat van het fonds 
Voor een totaaloverzicht van de organisatie verwijzen we naar het organogram in  bijlage IV. 
 

2.3.1. Stichtingsbestuur 
Het fonds krijgt de vorm van een stichting met een eigen bestuur. Het wordt een onafhankelijk 
rechtspersoon. De taken van het bestuur zijn: 

 Beheer centrale kas, administratie e.d.  

 Toezien op rechtmatigheid van bestedingen  

 Verantwoording afleggen aan de Raad van Advies, vragen beantwoorden van gemeente 

 Ondersteunen, bemiddelen  
 

2.3.2. Adviesraad 
In de meeste ondernemersfondsen is een Raad van Advies  of Adviesraad waarin de gebruikers van 
het fonds zitting hebben.  Dat zijn in het model van Súdwest-Fryslân de besturen van de verenigingen  
die trekkingsrecht hebben.   Het stichtingsbestuur legt verantwoording af aan de adviesraad. De 
adviesraad bespreekt de hoofdlijnen van het functioneren van het fonds.  Ook kunnen daar  plannen 
of ideeën met elkaar worden gedeeld. De vergaderingen zijn openbaar; ook leden van de 
gemeenteraad en college van b en w zijn welkom.  
 

2.3.3. Fondssecretaris  
Het fonds staat in dienst van ondernemersverenigingen die drijven op vrijwillige inzet van 
ondernemers.  Om die reden hoort bij een ondernemersfonds ook een sobere bedrijfsvoering.  
Om te zorgen voor professionaliteit en continuïteit in de dagelijkse gang van zaken van het fonds 
hebben we een vaste spin in het web nodig met bijbehorende faciliteiten, zoals het beheer van een 
website. Dit kan volgens ons niet op basis van vrijwilligheid. Zeker gezien de omvang van het fonds. 
Op basis van ervaringsgegevens uit andere fondsen, reserveren we 6% uit onze begroting voor het 
dekken van deze beheerkosten.  
 

2.3.4. Principe afspraken met de gemeente 
Als de raad besluit haar medewerking te geven aan het oprichten van het ondernemersfonds moet 
vervolgens een aantal formele, juridische zaken worden geregeld.  Denk daarbij aan het oprichten 
van de eerdergenoemde stichting en het vastleggen van afspraken met de gemeente over de 
verhouding tussen de gemeente en het fonds en het ter beschikking stellen van het geld.  
Het is gebruikelijk bij ondernemersfondsen dat deze worden vastgelegd in een overeenkomst of 
convenant. 
  
De ondernemersfederatie wil graag op voorhand weten of  de gemeenteraad kan instemmen met de 
volgende principe-afspraken (deze zijn in de tussenrapportage van mei ook benoemd): 

1. Dat de gemeente  de meeropbrengst van de opslag op de ozb voor niet-woningen zonder 
enige inhouding beschikbaar stelt aan de stichting Ondernemersfonds SWF. 

2. Dat de gemeente, als overheidsorgaan, zich niet inhoudelijk zal bemoeien met de 
bestedingen uit het fonds (non-interventie beginsel). 

3. Dat de gemeente niet zal proberen op een eigen uitgave te bezuinigen door een taak door te 
schuiven naar het Ondernemersfonds (non-substitutie beginsel). 
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4. Dat de gemeente de ozb opslag ten behoeve van het fonds zal afschaffen in het geval de 
ondernemers, na evaluatie,  hebben besloten het fonds af te schaffen.  

 
 

3. Interactie met ondernemers en resultaten 
 

3.1. Begeleidingsgroep 
Zoals eerder gezegd hebben wij  in het voorjaar van 2014 in ons algemeen bestuur besloten om de 
mogelijkheden van een gemeentebreed fonds te onderzoeken.  Voor dit onderzoek hebben wij  
gebruik gemaakt van de expertise  van Bureau Blaauwberg. Een  begeleidingsgroep vanuit  eigen 
geledingen zorgde voor de uitwerking van het fonds,  communicatie en overleg met de ondernemers,  
hun verenigingen, brancheorganisaties en de gemeente.  
 
 De begeleidingsgroep bestond uit 2 leden van het Dagelijks bestuur van de ondernemersfederatie 
(Geert Jan Douma en Harold Maduro),  vertegenwoordigers van de 3 BIZzen (Bas Hollenberg, Jacob 
Boonstra, Henk Jan van der Wagen), en twee bestuursleden van  de ondernemersvereniging  in Heeg 
resp. Makkum (Tjeerd Schrale en Jacques Hoogenboom). Bij de vergaderingen schoof  een adviseur 
(Marianneke van Duuren) van de gemeente aan als waarnemer en als adviseur met betrekking tot 
gemeentelijke processen waaronder informatieverstrekking richting raad. Bureau Blaauwberg schoof 
in het begin veelvuldig aan met het oog op overdracht van kennis.  
 

3.2. Ondernemers en hun verenigingen 
 

3.2.1.       Besturen ondernemersverenigingen 
We zijn na de zomer van 2014 gestart met het geven van voorlichting aan besturen van de 
ondernemersverenigingen in Súdwest-Fryslân.  De daarop volgende stap was  dat deze besturen zelf 
voorlichtingsbijeenkomsten organiseerden voor hun leden.  De inhoudelijke voorlichting werd 
meestal  gedaan door Aart van Bochove van Bureau Blaauwberg in combinatie met iemand van de 
begeleidingsgroep.  In de bijeenkomsten werden vaak eerste peilingen gehouden van de 
wenselijkheid van een ondernemersfonds.  
 
In eerste instantie werd gekoerst op het nemen van een besluit over het wel of niet oprichten van 
een ondernemersfonds in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ondernemersfederatie 
op 12 mei. Dit betekende dat elke aangesloten ondernemersvereniging voor die datum een besluit in 
de eigen ledenvergadering moest nemen. In de periode voor 12 mei bleek dat dit niet haalbaar was. 
In de verenigingen, maar ook bij de niet-georganiseerden, was veel meer behoefte aan informatie en 
overleg over het fonds, om een besluit te kunnen nemen.   
De verenigingen die niet waren  aangesloten bij de ondernemersfederatie zijn gevraagd om dat 
vooral nog te doen zodat zij  een stem zouden hebben in het algemeen bestuur.  
 
In de periode tussen april en oktober van dit jaar is er door de verenigingen en de begeleidingsgroep 
nog veel tijd en energie geïnvesteerd in het voeren van extra overleg en zorgen voor meer 
informatie.  Voor het gebied  ‘voormalig ‘Nijefurd is nog op 13 oktober een extra  
informatiebijeenkomst georganiseerd.  Het bleek  dat in dit gebied  in brede geledingen 
onduidelijkheid was over het fonds.   Via een advertentie in een aantal bladen werden alle 
ondernemers uit die regio uitgenodigd .  
 
We verwijzen naar Bijlage I. voor een totaaloverzicht van alle informatiebijeenkomsten.  
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3.2.2. Overleg met niet georganiseerden of individuele leden 
Om ook ondernemers die niet lid zijn van een vereniging te informeren, hebben wij in maart 9 
bijeenkomsten georganiseerd voor alle ondernemers. Lid of geen lid. Met het oog op 
laagdrempeligheid werd elke bijeenkomst op een andere locatie in de gemeente gehouden.  Om er 
genoeg ruchtbaarheid aan te geven hebben wij pagina-grote advertenties geplaatst als uitnodiging 
en hebben wij de ondernemersverenigingen gevraagd zoveel mogelijk ondernemers uit te nodigen 
via hun eigen kanalen en netwerken. 
 
Los van de bijeenkomsten zijn leden van de  begeleidingsgroep vaak in gesprek gegaan met groepen 
ondernemers en ook individuele ondernemers, om vragen te beantwoorden, input te krijgen maar 
ook om te praten over zorgen die men had of zelfs grote twijfel over wenselijkheid van het fonds.  
De ondernemers die niet lid zijn van een vereniging zijn geadviseerd om dat vooral wel te doen. 
 

3.2.3. Brancheorganisaties 
Wij hebben  regelmatig overleg gevoerd  met de  brancheorganisatie LTO en Koninklijke Metaalunie. 
Beide organisaties hadden duidelijk  bedenkingen  met betrekking tot het fonds. De overleggen met 
de organisaties waren constructief. Onder het kopje draagvlak leest u meer over de inhoud van het 
overleg en het resultaat.  
 

3.2.4. Overige communicatie 
Een belangrijk communicatiemiddel is de eigen website www.ondernemersfondsswf.nl 
Op deze site was voor iedereen te lezen over informatiebijeenkomsten, werden de meest gestelde 
vragen beantwoord en kon men eigen vragen stellen. Recentelijk hebben wij het overzicht met 
vragen en antwoorden geactualiseerd.  
Ook is er een aantal malen een artikel geplaatst in het blad Ondernemend Súdwest-Fryslân .  
 
 

3.3. Resultaten stemming en overleg 
 

3.3.1. Uitslag van de stemming in het Algemeen Bestuur 
Op 26 oktober 2015 hebben de 11 verenigingen die aangesloten zijn bij de  
Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân hun stem uitgebracht. Conform de statuten van de stichting 
zijn de verenigingen tijdig uitgenodigd en met klem gevraagd om een bestuurslid af te vaardigen om 
de stem uit te brengen. De statuten geven aan dat elke vereniging 1 stem heeft.  De stemmen zijn 
mondeling uitgebracht.  
 
Het resultaat van de stemming was als volgt.  
Van de  11 aangesloten verenigingen hebben 11 een stem uitgebracht.  
Van de 11 stemmen waren 8 voor   het ondernemersfonds en  3  tegen het ondernemersfonds. 
Dit betekent dat de bij de Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân  statutair vereiste meerderheid 
van tweederde is gehaald.  
In de informatiebijeenkomst van 24 juni heeft de raad gevraagd wat voor de ondernemersfederatie 
voldoende steun is, in percentages uitgedrukt. Er is toen aangegeven dat minimaal 70% van de 
uitgebrachte stemmen in het Algemeen Bestuur voor moest zijn. Dat is  gehaald.  
 
Zie bijlage II. voor de uitgebrachte stem per vereniging. 
 

3.3.2. Maatwerk  
LTO 
De LTO heeft in een vroeg stadium laten weten  dat de agrarische sector, die zij vertegenwoordigt,   
op dit moment verwacht weinig baat te hebben  bij de bestedingsmogelijkheden uit het fonds.  

http://www.ondernemersfondsswf.nl/
Roger
Markering
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De LTO heeft van oudsher eigen fondsen van waaruit plannen worden gemaakt.  De behoefte aan 
een tweede  fonds is klein.  
Conform de landelijke lijn van LTO heeft men voor het fonds in Súdwest-Fryslân gevraagd om 
retributie van de bijdrage van agrariërs aan het fonds.  Dit is toegezegd en hebben we steeds 
expliciet gecommuniceerd naar alle betrokken verenigingen, ondernemers en ook de gemeente. Er is 
afgesproken met  LTO dat alleen zij het recht hebben om de aanspraak op retributie eenzijdig te 
beëindigen, ook indien het OF na een eerste periode van 3 jaar zal worden voortgezet. 
 
Vanwege bovenstaande zijn de WOZ-waarden van de agrarische bedrijven niet meegenomen in de 
berekeningen van de omvang van het fonds en het trekkingsrecht per gebied. Het agrarisch 
onroerend goed staat in totaal voor een WOZ-waarde van € 359.618.000,--.  
We willen hierbij opmerken dat de overleggen met LTO constructief waren en wij de LTO van harte 
hebben uitgenodigd om wel op één of andere manier betrokken te blijven bij het ondernemersfonds.   
Zodat zij voor zichzelf kunnen blijven beoordelen of er bestedingsmogelijkheden voor hen zijn of 
projecten in het fonds waar ze zich bij aan zouden willen sluiten.  
 
Koninklijke Metaalunie 
De Koninklijke Metaalunie wil graag dat er een mogelijkheid in het fonds komt voor specifieke 
projecten voor bedrijven in de metaalsector.  Door afroming van geld voor deze sector uit de centrale 
kas.  Dit is nu nog een brug te ver voor dit ondernemersfonds in oprichting; het uitgangspunt is dat er 
eerst wordt gewerkt met trekkingsgebieden. Wel kunnen we in de loop van de komende jaren kijken 
hoe er een combinatie gevonden kan worden van sectorale projecten en  trekkingsgebieden. Dit 
moet nog verder uitgewerkt  en besproken worden.  
 
Toeristische Sector 
In het onderzoek is steeds gesproken over het op voorhand afromen van een vast percentage van het 
fonds voor de toeristische sector om daarmee structurele financiering te bieden voor regiomarketing 
en het Toeristisch Huis. Op dit moment is  de realisatie van Toeristisch Huis en de regiomarketing nog 
onvoldoende ver om vast te kunnen houden aan deze afroming.   
Lokale of regionale initiatieven op het gebied van toerisme, marketing e.d. kunnen via de reguliere 
route, dus via trekkingsrecht of bestedingsrecht, in aanmerking komen voor financiering uit het 
fonds.  Als het om initiatief gaat met en belang  voor de hele gemeente, zoals regiomarketing, zal de 
Adviesraad zich gaan buigen over het initiatief. 
 
ZZP-ers 
In de overleggen met ondernemers en hun verenigingen is veel gesproken over de positie van  
ZZP-ers in het fonds die geen zakelijk vastgoed hebben en daardoor ook niet meebetalen aan het 
fonds.  Het uitgangspunt van het fonds is voor en door ondernemers; wie bijdraagt heeft  stemrecht 
over de bestedingen, wie niet bijdraagt heeft dat niet.  
Er zijn verschillende constructies denkbaar waarin deelname van  ZZP-ers georganiseerd kan worden. 
Deze moeten uitgewerkt  worden in de Adviesraad.  Gedacht kan worden aan het vragen van een 
bijdrage van ZZP-ers zonder vastgoed als zij graag projecten willen initiëren of willen participeren in 
projecten.  Dit vraagt om maatwerk.  
  

3.3.3. Retributie 
In relatie tot LTO is eerder gesproken over retributie.  
Enkele  ondernemersverenigingen willen de mogelijkheid van (gedeeltelijke) retributie van de ozb-
opslag benutten en binnen de vereniging gaan uitwerken. Dit heeft te maken met het feit dat men op 
dit moment verwacht dat er te weinig bestedingsvoorstellen zijn om het trekkingsrecht volledig te 
gebruiken.  
De optie van sparen van het trekkingsrecht vindt men in zo’n geval een minder goede optie dan 
retributie. Het is aan de trekkingsgerechtigde verenigingen zelf wanneer, in welke mate en hoe men 

Roger
Markering
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met retributie omgaat.  De verenigingsdemocratie is hierin bepalend. De uitvoering van de retributie 
vindt plaats door de fondsorganisatie op verzoek van  trekkingsgerechtigde vereniging.   
Wij vinden dat er voor retributie ruimte moet zijn.  
 
 
Sneek, 28 oktober 2015 

De Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân  
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Bijlage I. Overzicht bijeenkomsten voor ondernemersverenigingen en niet-georganiseerden 
Datum en uitnodigende vereniging/organisatie of uitgenodigde vereniging door de federatie 

Datum Vereniging 

di, 21 oktober 2014 Werkgroep R & T 

do, 23 oktober 2014 HIS 

do, 23 oktober 2014 IJlst (Geannuleerd) 

ma, 27 oktober 2014 Workum 

ma, 27 oktober 2014 Koudum 

di, 28 oktober 2014 Ledenvergadering VSZ voorlichting 

do, 06 november 2014 Ondernemers vereniging Witmarsum OVW 

ma, 17 november 2014 BVB Bolsward 

ma, 17 november 2014 OV Woudsend (Alg. Verg.) 

do, 20 november 2014 VVB Makkum 

ma, 01 december 2014 OV Koudum (ALV) 

wo, 03 december 2014 OV Stavoren 

ma, 08 december 2014 Kerngroep OF 

ma, 08 december 2014 OV IJlst 

ma, 08 december 2014 BC Workum 

ma, 08 december 2014 OV Heeg 

wo, 17 december 2014 VTP SWF 

ma, 09 maart 2015 OV Witmarsum (AV) 

di, 10 maart 2015 Ondernemersvereniging IJlst 

wo, 11 maart 2015 Sneek 

wo, 11 maart 2015 Bedrijven Vereniging Bolsward en Bolsward Promotion 

do, 12 maart 2015 
Oppenhuizen, Uitwellingerga, Tirns, Ysbrechtum,Tjalhuizum, Scharnegoutum en de Lege 

Geaën 

di, 17 maart 2015 Woudsend 

do, 19 maart 2015 VVB Makkum 

di, 24 maart 2015 Workum 
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di, 24 maart 2015 Koudum 

wo, 1 april 2015 Voorlichting Stakeholders HIS 

di, 12 mei 2015 Extra voorlichting ledenvergadering VSZ 

wo, 24 juni 2015 Voorlichting industrie-leden vereniging IJlst 

ma, 21 september 2015 Voorlichting HIS en VSZ gezamenlijk  

di, 6 oktober 2015 Overleg Business Club Nijefurd 

di, 6 oktober 2015 Voorlichting en overleg bestuur en industrie-leden IJlst 

wo, 7 oktober 2015 Bijeenkomst en stemming VSZ 

di, 13 oktober 2015 Ondernemersfederatie, bijeenkomst Koudum t.b.v. ‘voormalig Nijefurd’ 

wo, 14 oktober 2015 Voorlichting leden HIS en stemming 

wo, 21 oktober 2015 Extra voorlichting leden IJlst en stemming 

Rood gekleurd zijn de bijeenkomsten waarvoor niet-georganiseerden/leden expliciet, via 

advertenties, zijn uitgenodigd.   
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Bijlage II.  
Tabel: aantal leden en standpunt t.o.v. invoering ondernemersfonds, per vereniging 

Vereniging  Aantal 
leden 

Voor/Tegen 

Ondernemersvereniging Heeg 106 Voor 

Ondernemersvereniging IJlst 53 Voor 

Vereniging Sneeker Zakenlieden 188 Voor 

Handel en Industrie Sneek  388 Voor 

VVB Makkum 64 Voor 

Bedrijvenvereniging Bolsward 109 Voor 

Bolsward Promotion 80 Voor 

Bedrijvenvereniging Witmarsum 30 Tegen 

Bedrijvenvereniging Woudsend 67 Voor 

Business Club Nijefurd 1 88 Tegen 

OV Koudum 60 Tegen 

   

Totaal 1233 8 Voor , 3 Tegen 

 
  

                                                           
1
 Deze vereniging heeft vooral leden die actief zijn in de business to business en afkomstig zijn uit het gebied 

‘voormalig Nijefurd’. Het gaat  om een groep ondernemers uit de kernen Workum, Koudum, Stavoren, 
Hindeloopen en een aantal kleinere kernen.  De ondernemersvereniging Koudum heeft zich zelfstandig 
aangesloten bij de ondernemersfederatie.   
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Bijlage III.  WOZ-waarden en trekkingsrecht, per kern en per trekkingsgebied. 
 
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de WOZ-waarde en trekkingsrecht  is per kern, van 
waaruit is gestemd via de bij de ondernemersfederatie aangesloten ondernemersvereniging.  
Hetzelfde is gedaan voor het resterende deel van het trekkingsgebied, waar die vereniging het 
trekkingsrecht voor uitoefent. Dit is gerelateerd aan de uitgebrachte stem uit die 
ondernemersvereniging.   

Kernen die gestemd 
hebben via bij federatie 
aangesloten 
ondernemersvereniging 

WOZ-waarde 
per kern in 
euro’s 2 

Percentage 
totale WOZ-
waarde 

Omvang 
trekkingsrecht in 
trekkingsgebied 
in euro’s 

Stem voor of 
tegen 

     

Bolsward (BVB + BP) 187.961.000 11,78 112.777 Voor 2 x 

Rest regio Bolsward 24.242.000 1,52 14.545  

Heeg 89.086.000 5,58 53.452 Voor  

Rest regio Heeg 26.803.000 1,68 16.082  

IJlst 25.037.000 1,57 15.022 Voor 
Rest regio IJlst 3.292.000 0,21 1.975  

Makkum 83.167.000 5,21 49.900 Voor 

Rest regio Makkum 15.024.000 0,94 9.014  

Sneek (HIS +VSZ) 776.868.000 48,69 466.121 Voor 2 x 

Rest regio Sneek 50.641.000 3,17 30.385  

Woudsend 44.602.000 2,80 26.761 Voor 

Rest regio Woudsend 707.000 0,04 424  

Subtotaal 
trekkingsgebieden van 
voorstemmers 

1.327.430.000 83,19 796.458  

Subtotaal kernen van 
waaruit is voor 
gestemd 

1.206.721.000 75,36 724.033  

Witmarsum 17.762.000 1,11 10.657 Tegen 

Rest regio Witmarsum 27.457.000 1,72 16.474  

Koudum 44.081.000 2,76 26.449 Tegen 

Rest regio Koudum 49.413.000 3,10 29.648  

Voormalig Nijefurd 99.983.000 6,27 59.990 Tegen 

Rest regio vmlg Nijefurd 29.523.000 1,85 17.714  

Subtotaal 
trekkingsgebieden van 
tegenstemmers 

268.219.000 16,81 160.931  

Subtotaal kernen van 
waaruit tegen  is 
gestemd 
 

161.826.000 10,14 97.096  

Totalen 1.595.649.000 100% 957.389 8 voor 
3 tegen 

 
  
                                                           
2  WOZ-waarde niet-woningen exclusief vastgoed agrariërs en exclusief ozb-vrijgestelden. 
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Bijlage IV. Organogram organisatie Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân 

 




