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Kies voor andere opzet Ondernemersfonds

Onlangs is het Ondernemerscollectief

Súdwest Fryslân opgericht. De

oprichters willen aan het bestaande

gemeentelijke ondernemersfonds een

andere invulling geven dan de huidige

beheerder daarvan, de Stichting

Ondernemersfederatie.

Opinie

Ondernemerscollectief
Sùdwest Fryslân vindt dat
het financieren van acti-

viteiten anders kan en moet, en
wijkt daarbij in standpunt af van
de Federatie. Het grootste strijd-
punt is het huidige gemeentebrede
Ondernemersfonds. Het nieuwe
collectief ziet graag dat het Onder-
nemersfonds veel meer econo-
misch gericht is. Het is nu name-
lijk niet veel meer dan een dorps-
belangenfonds. Dat is tegelijk ook
een zwaar verwijt aan de gemeen-
te Súdwest-Fryslân die dit mogelijk
heeft gemaakt.

De Federatie is opgericht vanuit
de gedachte de gemeenschappelij-
ke belangen van ondernemers in
Súdwest-Fryslân te behartigen. De
Federatie onderhoudt zo onder
andere contact met de gemeente
over diverse zaken en vergadert
over zaken die ondernemers aan-
gaan. Tot zover prima. Maar er
geldt de regel dat uitsluitend on-
dernemersverenigingen met meer
dan 25 leden zich kunnen aanslui-
ten bij de Federatie. Voor individu-
ele ondernemers is geen plek. En
informatie over de bij de Federatie
behandelde gespreksonderwerpen
is eveneens uitsluitend voorbehou-
den aan de deelnemende leden-
, die een persoon hebben afgevaar-
digd voor een commissie. Dit bete-
kent dat uitkomsten van overleg-
gen voor alle niet-leden als een
blackbox beschouwd kunnen wor-
den.

Het Ondernemerscollectief
vindt dat openheid belangrijk is en
heeft daarnaast een andere visie
op fondsenwerving voor activitei-
ten binnen de dorpen en steden.
Het nieuwe Ondernemerscollectief
is een verzameling van de onder-
nemers - al dan niet in verenigings-
vorm - uit onder andere Stavoren,
Woudsend, Molkwerum, Warns,
Hindeloopen, Blauwhuis, IJlst,
Parrega, Goënga, Pingjum, Corn-

werd en omliggend gebied. Ook
individuele ondernemersgroepen
uit Sneek, Bolsward, Heeg en Wor-
kum - daar waar hun onderne-
mersvereniging wél is aangesloten
bij de Federatie - doen mee.

Wensen genegeerd
Als het over het Ondernemers-
fonds gaat, overlegt de gemeente
uitsluitend met de Federatie. En,
zoals gezegd, mag niet iedere
ondernemer zich aansluiten bij de
Federatie. De gemeente negeert zo
de wensen van al deze niet-aange-
sloten ondernemers, en verwijst ze
bij navraag naar de Federatie. Juist
daarom heeft volgens ons het
Ondernemersfonds niet de vorm
die veel ondernemers in de ge-
meente graag zien. Het fonds moet
volgens onze deelnemers economi-
sche en financiële impulsen geven
aan plaatsen waar ondernemers
uitbreiding zien zitten. ‘Leuke’
zaken voor dorpen en steden zijn
te algemeen.

Het Ondernemerscollectief
vindt het zeer spijtig dat veel on-
dernemers in al die jaren nooit
zijn gehoord over het fonds. En de
Federatie, die wel gehoord wordt,
heeft volgens de leden van het
collectief veel te weinig gedaan-
voor andere ondernemers om mee
te praten, of zich bij hen aan te
sluiten. De gemeente heeft daar-
naast onjuist gehandeld door
slechts de Federatie als gespreks-
partner te accepteren.

Het Ondernemerscollectief zal
nu op eigen titel de raad en het
college proberen te overtuigen van
het belang van de juiste uitvoering
van een ondernemersfonds. Het
fonds zou met name economische
initiatieven moeten ondersteunen
die alle ondernemers ten goede
komen. Ook moeten de bedrijven
in meerderheid voorstander van
zo’n initiatief zijn. Op dit moment
is het fonds verworden tot een
soort plaatselijk belangenfonds,
na eerdere wijzigingen in de werk-
wijze.

Op dit moment dragen alle

ondernemers in het bezit van een
pand in de categorie niet-woning
bij aan het Ondernemersfonds. Dat
geldt dus ook voor tal van particu-
lieren die een opstal hebben die bij
de gemeente is aangemerkt als
niet-woning (bijvoorbeeld een

schiphuis of tuinhuis). Ons collec-
tief wil dat ondernemers bewust
zelf kiezen voor deelname en dat
het geld uit het fonds gebruikt
wordt voor activiteiten in hun
belang.

In strijd met de wet

Het Ondernemerscollectief heeft
daarnaast een aantal principiële
bezwaren tegen de financiering
van het Ondernemersfonds; die
deugt nu niet. Door bepaalde on-
dernemers in aanmerking te laten
komen voor teruggaaf van de belas-
tingverhoging waarmee het fonds
wordt gefinancierd - de retributie
voor LTO-leden bijvoorbeeld - han-
delt de gemeente Súdwest-Fryslân
zelfs in strijd met de wet.

In de gemeente Teylingen en
Reeuwijk werd namelijk een onder-
nemersfonds op dezelfde wijze
gefinancierd als in onze gemeente.
Het Gerechtshof oordeelde hier
hard over: de gemeente handelt in
strijd met de wet. Dat geldt ook
wanneer de Stichting Ondernemers-
fonds de terugbetaling verzorgt, zo
stelt het hof. Deze situatie bestaat
nog steeds in onze gemeente. Daar

moet verandering in komen.
Een juridisch kloppend bezwaar-

schrift tegen de WOZ-beschikking
2021, die de financiering van het
fonds mogelijk maakt, is inmiddels
gereed. Dit bezwaarschrift wordt
snel onder diverse ondernemers-
verenigingen verspreid. Zij kunnen
dit weer met hun leden delen.
Iedere andere ondernemer in Súd-
west-Fryslân kan zich daarvoor ook
melden bij ons.

Oproep
Wij roepen alle ondernemers die
tegen de ozb-verhoging ten behoe-
ve van het Ondernemersfonds
zijn, op zich bij ons aan te sluiten
en zich aan te melden via de web-
site. De gemeente Súdwest-Fryslân
wordt met klem verzocht het On-
dernemersfonds in de huidige-
vorm stop te zetten. Het nieuwe
Ondernemerscollectief Súdwest
Fryslân gaat graag met het college
van B en W om tafel om tot een
werkzaam alternatief te komen.

Dit opinieartikel is geschreven
door het bestuur van Onderne-
merscollectief Súdwest Fryslân
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De waterglijbaan bij het strand van Heeg is betaald vanuit het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân. ‘Het
fonds zou met name economische initiatieven moeten ondersteunen, die alle ondernemers ten goede ko-
men. Het is nu namelijk niet veel meer dan een dorpsbelangenfonds.’ Foto: Simon Bleeker


