
OZB-‐ondernemersfonds	  in	  Altena

Lokaal organiseren en financieren
OP WEG NAAR EEN ONDERNEMERSFONDS
IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Ondernemers nemen de 
verantwoordelijkheid om gezamenlijk 
het ondernemersklimaat te 
verbeteren. 

Waarom	  doen	  we	  dit,	  resultaten	  van	  elders.

1.Meer	  ac'eve	  verenigingen,	  veel	  
organiserend	  kader,	  con'nuïteit	  	  
gewaarborgd.

2. Collec'eve	  belangen	  beter	  geregeld,	  
samenwerkingsklimaat	  verbeterd,	  
gesprekspartnerschap	  met	  gemeente	  komt	  
uit	  de	  verf,	  kostenbesparing	  door	  collec'eve	  
inkoop,	  presta'edruk	  op	  gemeente,	  
sectoren	  ontdekken	  elkaar	  als	  klant.

3. Cofinanciering:	  fondsgeld	  lokt	  andere	  
investeringen	  vanuit	  overheid	  of	  private	  
par'jen	  uit.

4. Beginsel	  van	  non-‐subs'tu'e	  (er	  worden	  
geen	  gemeentelijke	  taken	  uit	  het	  
ondernemersfonds	  betaald)	  raakt	  snel	  
stevig	  verankerd.	  Fonds	  genereert	  zelfs	  
mul'plier:	  omdat	  er	  nu	  goed	  
uitvoeringskanaal	  bestaat,	  stoppen	  
gemeente,	  provincie	  en	  fondsen	  meer	  geld	  
in	  ondernemingsklimaat	  dan	  voorheen.

Voor	  vragen	  en	  reac'es	  kunt	  u	  terecht	  bij:
Jeroen	  Bos,	  	   Blaauwberg	  	   	   jeroen@blaauwberg.nl,	  	   	   06	  50	  20	  17	  88	  
E'enne	  Lieben,	   Breinwijzer	   	   e.lieben@breinwijzer.nl,	  	   	   06	  20	  97	  21	  96
Eric	  Hamburg,	  	   Kamer	  van	  Koophandel	  	   ehamburgl@'lburg.kvk.nl,	  	   	   06	  23	  98	  19	  25
Paul	  Close,	  	   Contactpersoon	  namens	  de	  	   PClose@woudrichem.nl	   	   0183	  30	  81	  75
	   	   samenwerkende	  gemeenten	   P.Close@aalburg.nl	   	   	   0416	  69	  87	  97
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OZB-‐ondernemersfonds	  in	  Altena

Voorbeelden	  van	  fondsen:	  

Leiden:	  	   	   www.ondernemersfonds.nl	  
Lisse:	  	   	   www.ondernemersfondslisse.nl
Leeuwarden:	  	   www.leeuwarderondernemersfonds.nl	  
Groningen:	  	   www.heYondsgroningen.nl
Assen:	  	   	   www.ondernemersfondsassen.nl
Meppel:	  	   	   www.ondernemersfondsmeppel.nl
Del\:	  	   	   www.ondernemersfondsdel\.nl
Gouda:	  	   	   www.ondernemersfondsgouda.nl
Sinds	  dit	  jaar	  
Utrecht:	   	   www.ondernemersfondsutrecht.nl

Hoofdlijn	  van	  een	  voorstel.
In	  navolging	  van	  een	  reeks	  andere	  gemeenten,	  
hebben	  ondernemers	  in	  Altena	  het	  ini'a'ef	  
genomen	  voor	  een	  onderzoek	  naar	  de	  oprich'ng	  
van	  een	  ondernemersfonds.	  Met	  zo’n	  fonds	  zijn	  
de	  ondernemers	  in	  staat	  om	  een	  goede	  financiële	  
grondslag	  te	  leggen	  voor	  de	  behar'ging	  van	  hun	  
gemeenschappelijke	  belangen.	  Het	  fonds	  wordt	  
gevoed	  via	  een	  verhoging	  van	  de	  OZB	  voor	  niet-‐
woningen.	  De	  opbrengst	  van	  die	  verhoging	  vloeit	  
één-‐op-‐één	  terug	  in	  de	  kas	  van	  het	  op	  te	  richten	  
Ondernemersfonds	  Altena.	  Het	  grote	  voordeel	  van	  
de	  inning	  via	  de	  belas'ngkas	  is	  dat	  iedereen	  mee	  
doet	  en	  dat	  de	  problemen	  van	  financiering	  van	  
gemeenschappelijke	  voorzieningen	  voorgoed	  zijn	  
opgelost.	  

Ondersteuners
Ondernemers,	  onderwijs	  en	  de	  drie	  gemeenten	  in	  
het	  land	  van	  Heusden	  en	  Altena	  werken	  in	  het	  
Economisch	  PlaYorm	  al	  jaren	  succesvol	  samen.	  Zij	  
hebben	  het	  idee	  voor	  een	  ondernemersfonds	  
posi'ef	  ontvangen.	  Samen	  met	  de	  Kamer	  van	  
Koophandel	  Brabant	  en	  gebruikmakend	  van	  de	  
ervaring	  van	  ondernemersfondsen	  binnen	  andere	  
gemeenten,	  willen	  zij	  zorgvuldig	  het	  draagvlak	  en	  
de	  werking	  van	  het	  ondernemersfonds	  verder	  
onderzoeken,	  alvorens	  een	  verzoek	  aan	  de	  raden	  
in	  te	  dienen.

Wat	  kunt	  u	  verwachten?	  
Het	  Economisch	  PlaYorm	  is	  enthousiast	  over	  de	  
mogelijkheden	  om	  met	  dit	  fonds	  het	  
ondernemingsklimaat	  verder	  te	  versterken.	  
Maar	  zij	  hechten	  er	  ook	  aan	  dat	  de	  komst	  van	  
het	  fonds	  breed	  gesteund	  wordt.	  
Tot	  en	  met	  september	  voeren	  we	  een	  
vooronderzoek	  waarin	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  
grootste	  par'jen	  en	  verenigingen.	  Na	  dit	  
vooronderzoek	  volgt	  een	  go/no	  go	  beslissing.	  	  
Wanneer	  er	  voldoende	  draagvlak	  bij	  het	  
bedrijfsleven	  in	  het	  land	  van	  Heusden	  en	  Altena	  
is,	  wordt	  de	  Colleges	  van	  B&W	  en	  de	  
Gemeenteraden	  in	  december	  om	  een	  beslissing	  
gevraagd.	  Het	  ondernemersfonds	  kan	  dan	  per	  1	  
januari	  2013	  van	  start	  gaan.	  

Hoe	  werkt	  het,	  wat	  kost	  het?	  
- Elk	  nog	  te	  bepalen	  werkgebied	  krijgt	  de	  ‘eigen	  inleg’	  terug	  
in	  de	  vorm	  van	  zelf	  bepaalde	  ac'viteiten	  of	  projecten.
- Er	  komt	  een	  beheers'ch'ng	  die	  uw	  rekeningen	  betaalt,	  
zorgt	  voor	  administra'eve	  verwerking,	  verantwoording	  en	  
btw-‐verrekening.	  
- De	  grenzen	  van	  de	  werkgebieden	  worden	  in	  overleg	  
vastgesteld.	  De	  gebieden	  zijn	  vervolgens	  geheel	  vrij	  in	  het	  
kiezen	  van	  hun	  bestedingsdoelen.	  Bij	  bestaande	  
ondernemersfondsen	  wordt	  vaak	  gekozen	  voor	  ac'viteiten	  
op	  het	  gebied	  van:

- parkmanagement	  en	  beveiliging
- centrale	  inkoop
- promo'e	  en	  publiekscommunica'e
- duurzaamheid
- de	  rela'e	  van	  het	  onderwijs	  met	  de	  
arbeidsmarkt.

- De	  werkgebieden	  beslissen	  zelf	  over	  hun	  bestedingen.	  De	  
enige	  voorwaarde	  is	  dat	  de	  besluitvorming	  democra'sch	  is	  
en	  dat	  alle	  ondernemers	  de	  gelegenheid	  krijgen	  mee	  te	  
praten.	  Het	  is	  immers	  hun	  geld.	  
-We	  denken	  aan	  een	  reservering	  van	  indica'ef	  €50,-‐	  per	  
€100.000,-‐	  WOZ-‐waarde,	  wat	  voor	  Altena	  uitkomt	  op	  	  een	  
fonds	  van	  €510.000	  op	  jaarbasis.	  Dit	  bedrag	  is	  ongeveer	  
even	  hoog	  als	  de	  huidige	  bijdrage	  aan	  de	  Kamer	  van	  
Koophandel	  Brabant	  die	  per	  1	  januari	  gaat	  vervallen.	  
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