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MENNO 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 31 oktober 2017 

17.064702 

De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 

 

College van burgemeester en wethouders 

Voorzetting Ondernemersfonds 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Uw Raad heeft op 17 december 2013 besloten om binnen randvoorwaarden in te stemmen met 

een verhoging van 3% van de OZB tarieven van niet-woningen voor de realisatie van een 

ondernemersfonds. Met zowel de OFS als de LTO is destijds een overeenkomst opgesteld met 

betrekking tot de voorwaarden die horen bij het ondernemersfonds. Deze overeenkomst eindigt 

van rechtswege per 31 december 2017. Door zowel de OFS als LTO is aangegeven verder te 

willen en een nieuwe overeenkomst aan te gaan. 

 

Door een gerichte en gezamenlijke inzet van financiële middelen kunnen de ondernemers 

gemeenschappelijke doelen realiseren. Hiermee geven zij meerwaarde aan hun onderneming 

en de gemeente. Naast de schaalvoordelen geeft een ondernemersfonds ook een impuls aan 

de Schagense  ondernemers om meer met elkaar samen te werken en gezamenlijke 

doelstellingen en strategieën te ontwikkelen. Daardoor zal het ondernemersveld krachtiger 

worden. Een goede promotie van Schagen kan leiden tot meer klantstromen, een hogere omzet 

en meer bedrijven die zich in Schagen willen vestigen. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de 

doelstelling van het college om het ondernemersklimaat te versterken. 

 

Door zowel de OFS als de LTO is een evaluatie over de afgelopen 4 jaar van het 

ondernemersfonds aangeleverd. Daarbij is door de LTO aangegeven dat het de voorkeur heeft 

voor een retributieregeling voor agrarische ondernemers. Het trekkingsrecht is in hun ogen de 

een na beste oplossing, waarmee de gelden die worden opgebracht door de agrarische 

ondernemers kunnen worden ingezet voor de sector.  

Door het bestuur van de OFS en LTO is verzocht tot continuering van het ondernemersfonds. De 

OFS wil graag de ingezette koers voortzetten, zodat ontwikkelingen die de afgelopen járen in 

gang gezet zijn verder doorgevoerd kunnen worden en projectideeën ontwikkeld, opgepakt en 

uitgevoerd kunnen worden. 

 

De evaluaties die wij hebben ontvangen en de jaarverslagen van de afgelopen 4 jaar geven 

een goed beeld van de activiteiten en inzet van middelen door zowel de OFS als LTO. Tot voor 

kort wilden wij dat de jaarverslagen van de OFS werden voorzien van een (zware) 

accountantsverklaring. Deze heeft de laatste jaren voor ons weinig toegevoegde waarde. In de 

nieuwe overeenkomst nemen we deze voorwaarde dan ook niet meer op. 

Het fonds is een meerwaarde voor de gemeente Schagen en wij hebben daarom ook besloten 

tot voortzetting van het Ondernemersfonds met de OFS en LTO. 

 

De gemeente stelt in de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2021 ten behoeve van het 

ondernemersfonds een bedrag beschikbaar. De bijdrage is in 2018 gelijk aan het bedrag van 
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voorgaande 4 jaren te weten €79.500,00 minus de bijdrage van €3.600,00 aan het 

accommodatiebeleid en minus de opbrengst uit de opslag van de agrarische objecten a 

€15.000,00 aan de LTO. De bijdrage wordt vermeerderd met een vast bedrag van €40.000,00 dat 

niet wordt geïndexeerd uit de opslag op de toeristenbelasting. Het deel van de bijdrage, dat 

gerelateerd is aan de OZB, te weten 79.500,- (€64.500,00 + €15.000,00) wordt met ingang van 

2019 jaarlijks verhoogd op basis van de jaarlijkse OZB inflatiecorrectie van de gemeente 

Schagen. 

 

Ik zal namens het college van burgemeester en wethouders de overeenkomsten met de OFS en 

LTO ondertekenen. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 


