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1. Opening

Voorzitter opent de vergadering en licht totstandkoming en ontwikkelingen tot op
heden toe. De administratieve onvolkomenheden met betrekking tot de inning van
gelden via de OZB en de uitkering van de gelden door de gemeente aan het fonds
zijn nog steeds niet opgelost. De gemeente is hier aan zet.
2. Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014

Voorzitter geeft toelichting op specificatie trekkingsrechten. Vraag naar aanleiding
van nog niet opgevraagde gelden wordt door voorzitter beantwoord. Uit verslag blijkt
ook dat zeker de reeds voor de totstandkoming van het fonds opgerichte
verenigingen hun aanvragen snel hebben gedaan. De afgelopen periode volgen nu
ook de mede naar aanleiding van het fonds opgerichte verenigingen.
Afrekening Oost-Ambacht zou fout in staan, Voorzitter zal dit nakijken.
Richard Sprado geeft aan dat via het internet tegen lage kosten marktonderzoek
gedaan kan worden. Aanvullende vraag waar de flinke stijging in de
publiciteitskosten vandaan komt. Voorzitter licht toe dat dit te maken heeft met de
verhoogde activiteit om het Ondernemersfonds meer bekendheid te geven.
Toelichting op overhead, o.a. naar aanleiding van post Oostland Culinair en
overschrijding van de gestelde 10%. De voorgaande jaren is minder gebruik gemaakt
van dit deel van het budget. Afgelopen jaar is groter beslag gelegd op deze post
vanwege promotionele doeleinden. Vanuit vergadering wordt vraag gesteld m.b.t.
transparantie van uitgaven. Vanuit de Noordpolder wordt de suggestie gedaan om
vanuit verenigingen een kascommissie samen te stellen om bonnen te onderzoeken.
De Voorzitter geeft aan dat het fonds, zoals ook statutair voorgeschreven, een extern
accountant een onderzoek zal laten uitvoeren op de verslagen.
Het bestuur is kritisch over de kosten van Oostland Culinair. Voorzitter geeft aan dat
het bestuur in de toekomst niet voornemens is om garantstellingen te geven. En dat
bij subsidies anders dan trekkingsrechten in principe een maximum aangehouden zal
worden van € 3.000. In principe gelden deze uitkeringen vanuit de overhead alleen
voor gebiedsoverschrijdende activiteiten die de samenwerking stimuleren.
Verschillende ondernemers geven aan dat zij initiatief van Ondernemersfonds erg
positief vinden. Deze vergadering geeft input om de richting van het fonds verder te
verbeteren. Suggestie wordt bijvoorbeeld gedaan om begroting op te stellen om te
komen tot meer structuur.
De vergadering is verbaasd dat de ondersteuning van de gemeente niet optimaal is,
juist omdat het initiatief vanuit de overheid mede geïnitieerd is.
De gemeenteraad heeft in 2014 besloten dat de pilot verlengd is met 2 jaar i.p.v. voor
onbepaalde tijd te verlengen. In 2016 zal er opnieuw geëvalueerd worden, waarbij
ook andere modellen de revue zullen passeren.

De vergadering vraagt hoe het kan dat de gemeente niet over de brug komt met
correcte afrekeningen. Het blijkt namelijk ook dat deze onvolledige cijfers het fonds
meer werk opgeleverd hebben en dat daardoor een minder helder beeld is ontstaan
van het fonds.
Er zijn meerdere succesvolle initiatieven waaronder: de Sportraad die mede dankzij
het OFPN als katalysator tot stand is gekomen en Centrum Pijnacker waar het
gebruik van het fonds succesvol is uitgerold.
Sectoraanpak kan soms heel functioneel zijn. Bijvoorbeeld bij initiatieven als “Kom in
de kas”. Belangrijk is dat er ondernemers zijn die tijd willen stoppen in het
organiseren en samenbrengen van ondernemers in een gebied.
De situatie rond de parade blijft compex omdat zij als einzelganger blijven acteren.
Dit belast de vrijwilligers van de Dorpsstraat ernstig omdat ze moeten blijven pushen.
Blijkt soms moeilijk om ondernemers te activeren.
3. Gebiedsindeling

Er zijn verschillende opvattingen over hoe de gebieden ingedeeld kunnen worden.
Sectoraal of op basis van gebied. Het bestuur heeft verschillende alternatieven
onderzocht en uiteindelijk gekozen voor een combinatie van sectoraal en gebied.
Sport leent zich bijvoorbeeld erg goed voor de sectorale aanpak.
4. Bizz en toekomst

De mogelijkheden van de BIZ zullen ook onderdeel van de evaluatie in 2016 zijn.
Een enqete zal mogelijk onderdeel worden van de evaluatie.
5. Rondvraag

Onderdeel van de gehele vergadering, geen specifieke rondvragen.
6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dank alle ondernemers, die in grote getalen zijn
gekomen, voor hun aanwezigheid.

