
Voor kernen die nog geen besluit hebben genomen. 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag vragen wij even uw aandacht voor Het Ondernemersfonds. 

 

Op dit moment staat uw kern te boek als kern die nog geen besluit heeft genomen met betrekking 

tot deelname het Ondernemersfonds. Hieronder schetsen wij twee opties. Wanneer u voor 1 juni 

2019 géén keuze maakt, wordt uw kern automatisch als NIET-DEELNEMER geregistreerd en kunnen 

eigenaren van niet-woningen in uw kern gebruik maken van de retributie-compensatie. 

Optie 1: alsnog als kern deelnemen aan het Ondernemersfonds.  

Indien uw kern voor 1 juni aanstaande besluit te gaan deelnamen aan het Ondernemersfonds,  dan 

kan uw kern tevens aanspraak maken op de restgelden van 2016, 2017 en op termijn op de 

restgelden van 2018 en volgende jaren. De restgelden bestaan uit niet opgevraagde compensatie 

voor uw kern inclusief de niet opvraagde compensatie van de in uw kern gevestigde agrarische 

bedrijven. Uiteraard kunt u in geval van deelname ook aanspraak maken op besteding van het 

budget voor 2019. Indien uw kern van deze optie gebruik wil maken, dient een besluit hiertoe, 

volgens de hieronder gestelde voorwaarden, voor 1 juni aan het bestuur van de Stichting 

Ondernemersfonds SWF te worden aangeboden. 

Optie 2: Uw kern kiest om niet deel te nemen aan het Ondernemersfonds. 

Indien uw kern kiest voor niet-deelname dan kunnen OZB-betalers van de niet-woningen gebruik 

maken van de retributie-compensatieregeling en kan uw kern alsnog aanspraak maken op de 

restgelden van 2016 en 2017. De restgelden bestaan uit niet opgevraagde compensatie voor uw kern 

inclusief de niet opvraagde compensatie van de in uw kern gevestigde agrarische bedrijven. 

Gezien de extra kosten die het fonds moet maken om deze eenmalige regeling uit te voeren zal 10% 

van het beschikbare budget in mindering worden gebracht op het totale te besteden budget. 

Indien uw kern van deze optie gebruik wil maken dient een besluit hiertoe, volgende de hieronder 

gestelde voorwaarden, voor 1 juni aan het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF te 

worden aangeboden. Let op! U kunt wanneer u kiest om niet deel te nemen aan het 

Ondernemersfonds, verder geen aanspraak maken op de gelden van 2018 en 2019. 

Wanneer u geen keuze maakt tussen optie 1 of optie 2 voor 1 juni 2019 dan wordt uw kern 

automatisch niet-deelnemer en kunnen eigenaren/gebruikers van niet-woningen, zonder verdere 

besluitvorming, gebruik maken van de compensatieregeling. U heeft dan echter geen aanspraak 

meer op restgelden van 2016 tot en met 2019. 

Voor beide opties gelden de navolgende voorwaarden. 

Besluitvorming: 

a. Is in de kern een ondernemersvereniging actief die in een eerder traject heeft gekozen 
voor compensatie, dan kan deze eenmalig, in een officiële algemene vergadering, 
bepalen of zij voor hun postcodegebied gebruik wensen te maken van het beschikbare 
budget restgelden 2016-2017. Een afschrift van de notulen waarin dit besluit is genomen 
en een presentielijst dient te worden gezonden aan de Stichting Ondernemersfonds SWF.  

b. Is in de kern geen ondernemersvereniging actief, dan kan een meerderheid van de in die 
kern werkzame ondernemers (gebaseerd op actieve onderneming c.f. inschrijving bij de 
KvK) eenmalig, bepalen of zij voor hun postcodegebied gebruik wensen te maken van het 
beschikbare budget restgelden 2016-2017. Dit kan men doen middels een 
besluitvormende vergadering van de in die kern werkzame ondernemers. De notulen van 



de besluitvormende vergadering met een presentielijst van de ondernemers die dat 
besluit hebben genomen dient te worden gezonden aan de Stichting Ondernemersfonds 
SWF. 

c. Ook kan de ondernemersvereniging genoemd in punt a. dan wel kunnen de ondernemers 
als bedoeld in punt b. middels een collectief meerderheidsbesluit aangeven dat zij de 
lokale vereniging van dorpsbelangen mandateren om gebruik te maken van het 
beschikbare budget restgelden 2016-2017. 

 
 
 
 
Begroting gelden 

d. Voor besteding van de budgetten dient een deugdelijke begroting te worden ingediend. 
Hiervoor geldt dat de aanvraag van de gelden: 

i. Het beschikbare budget niet te boven mag gaan 
ii. De projecten een collectief belang moeten dienen. Het is een taak van de 

ondernemersvereniging dan wel ondernemerscollectief om de 
belanghebbende te wijzen op de voorwaarden waaraan een aanvraag 
dient te voldoen. 

iii. Het project moet een collectief doel dienen in het betreffende gebied. 
iv. Het project moet gericht zijn op het versterken van de economische 

vitaliteit van het gebied of de verbindingen in het gebied dan wel het 
belang van de “Mienskip” dienen. 

v. Het project mag geen politiek en/of godsdienstig karakter hebben. 
vi. Het project mag niet het karakter van individuele sponsoring hebben 

vii. Projecten moeten adequaat worden opgeleverd. 
e. De aanvraag van gelden moet vergezeld gaan van: 

i. Een begroting van de gelden 
ii. Een adequate omschrijving van de projecten 

iii. Een verslag van de Algemene Ledenvergadering van de besluitvormende 
organisatie (Ondernemersvereniging, meerderheid van de in de kern 
werkzame ondernemer dan wel de vereniging van dorpsbelang) 

iv. Een presentielijst van de betreffende Algemene Ledenvergadering 
v. Na oplevering van de projecten dient dit gemeld te worden met een 

verantwoording van de gelden en één of meerdere foto’s van het project 
f. Gezien de extra kosten die aan de uitvoering van deze optie kleven, vooral met 

betrekking tot de inzet van de fondsmanager, zullen deze kosten worden doorberekend 
middels een korting van 10% per opvraag op het beschikbare budget. 

g. De termijn waarbinnen de beschikbare gelden kunnen worden opgevraagd eindigt op 30 
juni 2019. Na goedkeuring van de aangeleverde stukken zal uitbetaling in beginsel 
plaatsvinden in de eerste week van de maand volgend op de maand waarin het besluit 
tot goedkeuring door het bestuur is genomen. 

 

Ondanks het feit dat wij getracht hebben de situatie en mogelijkheden voor uw kern zo duidelijk 

mogelijk aan te geven, kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft over het bovenstaande. 

Daarnaast gaan wij graag zelf op pad om geïnteresseerde kernen ervan te overtuigen dat deelname 

aan het Fonds een goede zaak is. Zo hebben de laatste maanden vijf kernen alsnog een positieve 

beslissing over aansluiting genomen en zitten er nog zeven in de pijplijn. Het bestuur en de 

Fondsmanager assisteren hen actief bij het vervullen van de formaliteiten. 



Uiteraard staan wij ook u graag te woord en desgewenst komen wij bij u langs. U kunt contact 

opnemen via email: info@ondernemersfondsswf.nl 

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd. 
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