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Aanvraag ondernemersfonds 2021 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Steller 

Onderwerp 

 

dinsdag 27 oktober 2020 

20.051572 

De gemeenteraad en steunfractieleden 

 

Wethouder J.C.J. Beemsterboer 

Menno Bes 

Raadsinformatiememo Aanvraag ondernemersfonds 2021 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

De vereniging Ondernemers Federatie Schagen en de vereniging Land- en Tuinbouw Organisatie  

draagt zorg voor het beheer van het ondernemersfonds. Het deel dat opgebracht wordt door  

agrarische bedrijven wordt aan de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) afdeling HLS  

beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt meerjarig rekening gehouden met een deel van de  

toeristenbelasting als bijdrage voor innovatie impulsen  ter grootte van € 40.000,-.   

Op de bijdrage aan de OFS wordt €4540,11 in mindering gebracht ten behoeve van de post  

accommodatiebeleid.  

 

Ingevolge de overeenkomsten tussen de gemeente met de OFS en LTO dienen de OFS en LTO  

jaarlijks een jaarplan cq.  begroting op te stellen en ter goedkeuring aan ons college voor te  

leggen. Hoewel het begrotingen zijn op hoofdlijnen, geven deze een goed beeld van de  

voorgenomen activiteiten van OFS en LTO volgend jaar en bestedingen van de bijdrage die zij  

van de gemeente ontvangen. De benoemde activiteiten passen in de bestedingsdoelen zoals  

door de gemeenteraad zijn vastgesteld en in de overeenkomst zijn opgenomen. De begrotingen  

geven geen aanleiding tot opmerkingen  

 

 Op 11 februari 2020 heeft het college besloten om met ingang van het jaar 2020 de bijdrage 

vast te stellen op 3% van de OZB voor niet-woningen. Deze aanpassingen hebben wij verwerkt in 

een addendum die door beide partijen akkoord is bevonden in april 2020. 

 

Dit betekent het volgende: 

Per 01 januari 2020 is de bijdrage aangepast naar 3% van het totaal OZB niet woningen op basis 

van de OZB van het voorgaande jaar. Dit bedrag wordt verminderd met 4,53% voor het  

accommodatiebeleid en met 18,87% ten behoeve uit de opslag van de agrarische objecten. Dit 

is de verdeling zoals wij deze vanaf de start in 2014 hebben aangehouden.  

 

Voor de aanvraag over 2021 gaan wij uit van de begroting 2020. De begroting voor OZB niet 

woningen over 2020 betreft €3.340.774,-. 3% van dit bedrag is €100.223.22. 
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Wij hebben daarom besloten om:  

 

1) De begrotingen 2021 van de OFS en LTO goedkeuren;  

2) Conform de door de OFS ingediende begroting een gemeentelijke bijdrage te verstrekken  

van € 76.770,99 vermeerderd met €40.000,- toeristenbelasting. Totaal €116.770,99  

3) Conform de door de LTO ingediende begroting een gemeentelijke bijdrage te verstrekken  

van €18.912,12;  

4) €4540,11 over te boeken naar de post accommodatiebeleid;  

5) In het kader van actieve informatieplicht u hierover te informeren. 

 

Bijlagen:  

Aanvragen OFS en LTO 

Addendum 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 


