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Voorwoord

Soest heeft een rijke traditie op het gebied van ondernemersorganisatie. Het lokale bedrijfsleven
beschikt over een verfijnd netwerk van collectieven, opgericht en gerund door actieve ondernemers,
en toegankelijk voor alle bedrijven en zzp’ers in Soest en Soesterberg. Binnen deze bestaande
ondernemersorganisaties wordt overlegd over gezamenlijke ambities en uitdagingen. En wordt
geïnvesteerd in de lokale economie, de kwaliteit van de bedrijfsomgeving en andere zaken die het
individuele ondernemersbelang overstijgen.
In Soest wordt al langere tijd gesproken over een doorontwikkeling van dit organiserend vermogen.
Een Ondernemersfonds zou hieraan kunnen bijdragen. Met een Ondernemersfonds wordt het lokale
bedrijfsleven en de non-profit sector in Soest in staat gesteld om collectieve zaken structureel te
financieren. Alles wat ondernemers daarbij zelf aanmerken als gezamenlijk belang komt voor
financiering in aanmerking. Van parkmanagement op de bedrijventerreinen, promotie van
winkelgebieden en leegstandsbestrijding tot aan citymarketing, promotieactiviteiten voor het
technische onderwijs en gemeenschappelijke belangenbehartiging. De ondernemers bekostigen deze
financiële positie zelf, door een lichte verhoging van het ozb-tarief voor niet-woningen.
De gemeente heeft opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek voor een
Ondernemersfonds in Soest. In deze rapportage treft u de resultaten van dit onderzoek aan. Naast
een analyse van de Soester context zijn aanbevelingen uiteengezet hoe de haalbaarheid van een
Ondernemersfonds in Soest vergroot kan worden.
Rob Manders | Jeroen Bos
Blaauwberg | www.blaauwberg.nl/ondernemersfonds
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Management Samenvatting
In 2019 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden om de steun voor een Ondernemersfonds
in kaart te brengen. Uit onderzoek blijkt dat de steun voor het initiatief Ondernemersfonds
voldoende is en de haalbaarheid onder handbereik. Ook is uit het onderzoek duidelijk geworden op
welke maatregelen de stakeholders met het Ondernemersfonds willen inzetten. In onderstaande
tabel zijn waardering en ambities van stakeholders weergegeven. Uit de tabel is op te maken dat
Defensie als grote stakeholder haar standpunt nog niet heeft toegelicht met betrekking tot het
Ondernemersfonds. Tenslotte is niet zozeer de hoogte van het tarief als wel de Governance en de
toegevoegde waarde van een Ondernemersfonds van essentieel belang voor het
draagvlak en daarmee de haalbaarheid van een Ondernemersfonds.

Ondernemersverenigingen/
stakeholders

Waardering van het instrument
Ondernemersfonds

Selectie van genoemde ambities en
uitdagingen

Bedrijvenkring Soestdijkse
Grachten

De bedrijvenkring is één van de
initiatiefnemers van dit onderzoek.
Het bestuur pleit voor de komst van
een Ondernemersfonds.

Extra camera’s, bewegwijzering /
borden met bedrijfsadressen, collectieve
aansluiting op glasvezelnetwerk,
offensief op gebied van duurzaamheid
en energie: zonnepanelen, co2 reductie,
laadpalen

Ondernemersvereniging
Soesterberg

Het bestuur van ONS is voorstander
van de komst van een
Ondernemersfonds. Mede op basis
van positieve reacties van de leden.

Organisatie grotere, sfeerverhogende
dorpsevenementen, beveiliging en
parkmanagement op bedrijventerreinen,
Investering in toeristische
routenetwerken

Winkeliersvereniging Van
Weedestraat

Bestuur van de winkeliersvereniging
heeft zich actief in discussie over
komst van het fonds gemengd. Is
voorstander. Wel onder voorwaarde
dat de bijdrage substantieel is.

Professionele marketing en promotie,
kennis en kunde bijeenkomsten,
samenwerking met o.a. Paleis Soestdijk

Winkeliersvereniging
Soest-Zuid

Bestuur heeft na overleg besloten
voor de komst van een fonds te zijn.

Behoud en uitbouw promotiebudget,
samenwerking met andere
winkelgebieden

Overige
winkeliersverenigingen

Besturen zijn voor de komst van een
fonds.

Voortzetting en uitbreiding huidige
activiteiten als promotie en aankleding
winkelgebied

Horeca

De KHN benadrukt dat de komst van
een fonds niet zou moeten
betekenen dat publieke
investeringen worden
teruggeschroefd. Indien aan die
randvoorwaarde wordt voldaan zijn
zij voor een Ondernemersfonds.

Horeca evenementen in combinatie met
winkelgebieden e.a. partijen

Non-profit sector

Positieve reacties op initiatief vanuit
de diverse organisaties.

Organisatie en opzet culturele
evenementen, innovatieve ideeën
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Samenwerking met bedrijfsleven in
gebieden wordt als grote bonus
gezien.

ZZP’ers

Hoewel de meest zzp’ers niet
participeren in een fonds, aangezien
zij uit huis werken, zien de zzporganisaties meerwaarde in de
komst van een fonds. Mogelijk dat
de zzp’ers op vrijwillige basis kunnen
aanhaken bij het fonds.

ontwikkelen zoals kunstroutes,
wijkconcerten e.d.

Kennis en kunde bijeenkomsten, al dan
niet in samenwerking met
winkelgebieden

Namens de sportverenigingen heeft
de Sport Federatie Soest gepleit
tegen de komst van een
Ondernemersfonds. Om drie
redenen:
Sport





Ongelukkige timing gezien
lopende discussies
Onduidelijkheid over individuele
bijdrage
Geen zicht op collectieve
bestedingen

-

Defensie

Het is moeilijk om het lokale contact
met defensie op gang te brengen.
Een landelijke vertegenwoordiger
van de vastgoedafdeling heeft laten
weten geen voorstander te zijn van
het fonds.

Vereniging van eigenaren
bedrijventerrein

De beide VvE’s zijn kritisch. VvE
Koningspark heeft expliciet laten
weten geen voorstander te zijn van
een Ondernemersfonds. Twijfels
bestaan over de Governance.

Geen, handhaving bestaande
activiteiten vve.

LTO

Voorzichtig kritisch, legt informatie
nog terug bij haar leden.

Publieksactiviteiten als trekkertrek en
open dagen, onderzoek naar
verduurzaming sector
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1.

Ondernemersfonds Soest: introductie en context

Aan de orde is de vraag of een Ondernemersfonds een kansrijke propositie is binnen de gemeente
Soest. Om die vraag te verkennen, gaan we in dit eerste hoofdstuk in op de hoofdlijnen van een
Ondernemersfonds. Wat is het, hoe werkt het, en wat kunnen de ondernemers zijnde alle eigenaren
en gebruikers (profit en non-profit) van zakelijk onroerend goed ermee? We gaan tevens in op de
tariefstelling en grootte van het fonds, en maken een vergelijk met twee andere fondsmodellen (de
BIZ en reclamebelasting).

1.1

Wat is een Ondernemersfonds?

Een Ondernemersfonds biedt verschillende partijen in de gemeente een structurele financiële positie
waarmee collectieve activiteiten bekostigd kunnen worden. In de kern is een Ondernemersfonds het
gevolg van een afspraak tussen ondernemers en lokale politiek. Het instellen van een
Ondernemersfonds is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Voor het instellen van een
Ondernemersfonds is een dubbelbesluit nodig van de gemeenteraad. Ten eerste het besluit om de
ozb tarieven voor niet-woningen met een afgesproken bedrag te verhogen. Het tweede besluit dat
de raad gelijktijdig neemt is het verstrekken van een subsidie aan een Ondernemersfonds, ter hoogte
van exact het bedrag uit het eerste besluit. Formeel gezien staan deze besluiten geheel los van
elkaar. De ozb is een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente, geen doelbelasting. Het geld voor
het Ondernemersfonds is afkomstig uit de algemene middelen, niet uit de ozb-opbrengst. Zo is het
formeel althans. Materieel is er natuurlijk sprake van een duidelijke samenhang tussen beide
besluiten.
Leiden was in 2005 de eerste stad met een dergelijk fonds. In het land zijn inmiddels ruim veertig
gemeentebrede fondsen naar ‘Leids model’ actief, van groot (Utrecht) tot klein (Schiermonnikoog).
Het gemeentebrede Ondernemersfonds is een regelvrije structuur die zich goed laat aanpassen aan
lokale omstandigheden. De ruim veertig bestaande gemeentebrede fondsen laten een grote variëteit
zien in hun bestedingspatroon en wijze van organisatie.
Toch is er een aantal grote lijnen te zien in de praktijk van de ondernemersfondsen:


Het fonds wordt gevoed via een opslag op de ozb voor niet-woningen. In de praktijk een bedrag
tussen de € 40 en € 70 per € 100.000 woz-waarde. De meeropbrengst van deze verhoging wordt
één-op-één overgedragen – via een subsidie – aan een op te richten Stichting
Ondernemersfonds.



Alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning betalen mee, wat betekent dat niet alleen de
winkels, kantoren en bedrijfspanden maar ook onderwijsgebouwen, praktijkruimtes,
ziekenhuizen, agrarische panden, sportkantines, musea en cultuurpodia bijdragen. De
participatie van non-profit partijen wordt in de bestaande Ondernemersfondsen als een
verworvenheid ervaren. Het leidt tot meer onderlinge samenwerking, succesvolle gezamenlijke
projecten, betere netwerkvorming en meer kennisuitwisseling.
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De samenwerking van profit en non-profit partijen is in de vorm van een ondernemersfonds
weliswaar nieuw, maar kent in veel ondernemersverenigingen al een langere geschiedenis. Veel
met name wat grotere partijen in het onderwijs en de zorg zijn al aangesloten bij lokale
ondernemersverenigingen. Vanuit de sport en cultuur bestaan er vaak ook al langere tijd
samenwerkingsverbanden rond tentoonstellingen of evenementen.



De bestedingen vanuit het fonds zijn geheel vrij, alles wat ondernemers aanmerken als hun
gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking. Van sfeerverlichting en promotie in
de winkelgebieden, beveiliging op de bedrijventerreinen tot aan stagebeleid voor het onderwijs.
Enige voorwaarde is dat er collectief over wordt besloten, vaak via het bekende
verenigingsverband. Er kan bovendien gespaard worden binnen het fonds, er geldt geen
bestedingsdwang.

In termen van succesvoorwaarden of randvoorwaarden is het niet gemakkelijk om algemene
kenmerken van ondernemersfondsen te identificeren. Er zijn fondsen ontstaan en succesvol omdat
een goed georganiseerd ondernemersspeelveld was en ondernemersverenigingen op eigen initiatief
en onder eigen regie een volgende stap in organiserend vermogen en samenwerking wilden zetten.
Maar er zijn ook succesvolle voorbeelden waar de organisatiegraad onder ondernemers juist laag
was en waarbij de lokale overheid een voortrekkersrol speelde. Er zijn ondernemersfondsen
opgericht in bloeiende steden en in plattelandsgemeenten waar het economisch veel minder goed
gaat. De enige algemene randvoorwaarden voor een succesvol fonds lijken eigenlijk dat er lokale
voortrekkers moeten opstaan en dat er sprake is van een duidelijke en transparante organisatie
(governance).
Er zijn nu ruim veertig ondernemersfondsen naar ‘Leids model’. De meeste ondernemersfondsen zijn
inmiddels een vaste waarden geworden. In omvang grote ondernemersfondsen als die in Utrecht,
Groningen en Leiden zijn inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd, met unanieme steun in hun
gemeenteraden. Maar er zijn ook een paar niet-geslaagde voorbeelden. Er zijn in totaal van de ruim
veertig fondsen er twee weer opgeheven: in Teylingen heeft de gemeenteraad na de eerste evaluatie
besloten de financiering van het fonds in te trekken. Het fonds is daar nooit goed uit de startblokken
gekomen. Enerzijds doordat veel administratieve afspraken rond het fonds werden opgenomen,
waardoor veel van de dynamiserende werking van het fonds in de knel kwam vanwege regels en
procedures. En anderzijds doordat tegenstanders zich bleven manifesteren, wat het vertrouwen in
het fonds heeft ondergraven. In Noordwijk strandde het fonds op de herindeling in een nieuwe
gemeente, waarbij het fonds in de nieuwe raad onvoldoende steun kreeg. Daaraan ging een
herhaling van de discussie voor de start van het fonds vooraf, die vooral draaide om het principe van
een fonds op ozb-basis en voldoende draagvlak en niet om de resultaten uit de eerste jaren van het
fonds (die waren goed).

1.2

Participanten: iedere betaler ozb niet-woningen

De gemeente is in staat om te voorzien in de voeding van een Ondernemersfonds, door dat die
voeding even groot is als de opbrengst van een verhoging van de ozb voor niet-woningen. Het begrip
‘’ondernemer’’ valt daarmee samen met de belastingcategorie niet-woningen. Dat betekent dat niet
alleen de commerciële bedrijven – winkels, horeca, kantoren, dienstverleners, werkplaatsen,
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fabrieken – meedoen, maar ook non-profit ondernemingen uit overheid, het onderwijs, de cultuur,
de zorg, welzijn, sport. Alleen het wettelijk van ozb vrijgestelde vastgoed doet niet mee: kerken die
voor de eredienst in gebruik zijn, waterstaatkundige werken, kastuinbouw, landbouwgrond.
Het bij elkaar brengen van zoveel ongelijksoortige organisaties was ooit een probleem, maar past nu
goed bij trends in het economisch proces. Non-profit organisaties zijn zich steeds meer als
onderneming gaan gedragen en zijn ook massaal lid geworden van ondernemersverenigingen. Er is
veel meer begrip ontstaan voor de wederzijdse afhankelijkheid van profit en non-profit, bijvoorbeeld
in de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De omgevingsbelangen van profit en non-profit –
veiligheid, bereikbaarheid, promotie, herkenbaarheid – vallen vaak samen.
Het feit dat een Ondernemersfonds op ozb-basis niet gericht voor een enkele sector (bijvoorbeeld
winkels) en in een enkel gebied (bijvoorbeeld een bedrijventerrein) kan worden ingezet maar voor
alle ondernemingen in de hele gemeente geldt, leek in de steden waar al een fonds is, in eerste
instantie een complicatie. Maar na verloop van tijd wordt juist die veelheid als waardevol ervaren: de
context waarbinnen ondernemingen hun positie bepalen wordt breder en rijker. Daarnaast ontstaan
nieuwe (netwerk)relaties waardoor gemeenten minder gaan regisseren maar meer als
netwerkpartner gaan functioneren.

De gemeente als bijzondere ‘participant’
Vanwege het bezit van gemeentelijke vastgoed heeft zij een aandeel in het Ondernemersfonds. Het
gemeentelijk vastgoed zit in beginsel in drie rubrieken:
1. De gemeente heeft zelf panden in gebruik: het gemeentehuis, het gemeentelijk
afvalbrengstation;
2. De gemeente is eigenaar / financier van maatschappelijk vastgoed, zoals sportvelden,
cultuurgebouwen, scholen voor primair onderwijs;
3. Een lokale overheid heeft doorgaans ook ‘historische’ posities: panden die ooit verworven zijn
om later iets mee te doen, maar die nog steeds in bezit zijn.

1.3

Trekkingsrechtensystematiek

De ondernemers gaan zelf over de gewenste aansturing van het budget. In de meeste fondsen
wordt gekozen om via een trekkingsrechtensystematiek het geld weer beschikbaar te stellen aan de
gebieden en sectoren waar het wordt opgebracht. Ieder winkelcentrum en bedrijventerrein beschikt
daarmee over een budget dat nagenoeg gelijk staat aan de eigen inleg. Op steeds meer plekken
worden ook gemeentebrede ‘potten’ belegd voor gebiedsoverstijgende activiteiten.
De trekkingsrechtensystematiek is om verschillende redenen ontstaan:




Het herverdelen van contant geld naar de gebruikende partijen zou resulteren in een
fragmentatie van het fonds in tientallen subfondsen, met alle administratieve en
beheersproblemen van dien.
Het in een centrale kas houden bevordert de transparantie. Er komt een enkele jaarrekening
en verantwoording voor alle bestedingen. Die bestedingen zijn voor iedereen inzichtelijk. Dat
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zet aan tot samenwerking en onderlinge communicatie, terwijl elke partij toch zijn eigen
financiële positie houdt.
De gebruikende verenigingen (‘trekkingsgerechtigden’) hoeven geen administratie bij te
houden, dat doet het fonds voor hen. De gebruikers kunnen zich concentreren op de
inhoudelijke bestedingen.
Het fonds is btw-plichtig. Dat betekent dat de btw die op facturen betaald wordt die via het
fonds zijn ingediend, de btw kan worden teruggevraagd.
Een indeling in trekkingsrechten is niet voor eeuwig. De indeling moet de dynamiek van de
economie en de behoeftes van de ondernemers volgen. Wijzigingen zijn altijd mogelijk,
binnen de beperking van praktische werkbaarheid.

Dan komt de vraag hoe de trekkingsrechtgebieden worden samengesteld. De volgende
uitgangspunten zijn aan de orde:
a. Er wordt gestreefd naar samenwerking in een logisch samenhangend gebied.
b. Het streven is om de gebieden niet te klein te laten worden.
c. Verenigingen die over ‘gemengde’ gebieden gaan – combinaties van detailhandel, kantoren en
industrie of zorg, bijvoorbeeld – houden naar behoren rekening met de pluriformiteit van
belangen. Samenwerking van ‘b2b’ (handel, industrie) met ‘b2c’ (detailhandel, horeca, toerisme)
wordt zeer toegejuicht, maar in de besteding moeten opinies van alle deelnemers aan bod
komen.
d. Het valt zeer toe te juichen dat er ook een gemeentebreed stuk wordt afgebakend in het fonds.
De eerste signalen in Soest zijn dat daar ook belangstelling voor is. Het is dan wel zaak dat een
gemeentebreed stuk goed verankerd is bij de trekkingsgerechtigden. De systematiek is er op
gericht om zoveel mogelijk betrokkenheid van ondernemers te scheppen. Ook over Soestbrede
doelen moeten dus alle betrokken ondernemers mee kunnen praten.
e. Trekkingsrecht kan opgespaard worden. Partijen die ambitie hebben en een grote investering
willen doen, krijgen daartoe de gelegenheid.

1.4

Tarief: balans tussen opbrengst en draaglast

Bij de komst van een Ondernemersfonds verhoogt de gemeenteraad de ozb voor niet-woningen met
een van tevoren - door ondernemers gemotiveerd - bedrag, onder de conditie dat er een subsidie
komt ter waarde van de ozb-verhoging. De komst van het fonds betekent voor veel ondernemingen
een lastenverlichting, namelijk voor al die ondernemers die op basis van vrijwilligheid en goodwill al
jaren tijd en geld in de lokale economie en in de ondernemersverenigingen stoppen. Voor veel van
die ondernemers zal de ozb-verhoging lager uitvallen dan de bedragen die zij nu aan contributie kwijt
zijn als de gelden uit het Ondernemersfonds verrekend worden met de contributie. Of die
verrekening zal plaats vinden, is aan de verenigingen zelf.
Om welke opslag gaat het? De tarifering moet een balans zijn tussen twee uitgangspunten:
1. De opbrengst van de verhoging moet voldoende substantieel zijn om ook echt iets te doen.
Echt investeren kan pas met voldoende geld. De beveiligingscamera’s, de feestverlichting,
de promotie-campagne, het parkmanagement, de relaties onderwijs-arbeidsmarkt: het zijn
kostbare zaken. Daarnaast kan budget worden ingezet voor planontwikkeling en om
ondernemerschap aan te moedigen.
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2. De verhoging moet in verhouding blijven, moet niet meer dan een detail zijn in de
kostenstructuur van bedrijven. Ondernemers hechten waarde aan samenwerking, maar ook
bij het laag houden van de productiekosten.

1.5

De gemeente als belastingheffer

Het Ondernemersfonds wordt formeel een gesubsidieerde instelling. Om de gemeente in staat te
stellen tot subsidieverlening over te gaan, wordt een extra opbrengst van de ozb voor niet-woningen
gerealiseerd. Het feit dat de ozb verhoogd wordt, is de politieke grondslag voor het ‘eigenaarschap’
van het fonds door de ondernemers. Kort en goed: ondernemers (in dit geval dus iedereen die ozbniet-woningen afdraagt) betalen daarmee hun eigen fonds.
Juridische houdbaarheid
Strikt juridisch gezien is er geen bezwaar mogelijk tegen de komst van een ondernemersfonds. Het
staat de gemeenteraad vrij om het ozb-tarief aan te passen. Belastingplichtigen kunnen daar geen
bezwaar tegen maken. De enige manier om onvrede met de ozb-heffing te uiten, is bezwaar maken
tegen de taxatiewaarde van het onroerend goed.
In de praktijk is tot op heden nergens een verband aangetoond tussen het aantal bezwaarschriften
en de komst van een fonds. Voor zover er een ontwikkeling in het aantal bezwaarschriften vast te
stellen is, lijkt die ontwikkeling vooral af te hangen van de acquisitiekracht van ‘bezwaarbureaus’;
gespecialiseerde kantoren die op ‘no cure no pay’ basis de taxatiewaarde aanvechten. Het probleem
waar deze kantoren op dit moment mee kampen, is dat niet direct duidelijk is waar het belang ligt
van een mogelijke bezwaarmaker. Bij de daling van de vastgoedwaardes in tijden van recessie
hebben veel eigenaren eerder belang bij een hogere dan hij een lagere taxatiewaarde, in het licht
van hun hypotheek- en andere financiële posities. In tijden van hoogconjunctuur kan het weer in het
belang van de eigenaar zijn de taxatiewaarde hoog te houden. De praktijkervaring leert dat de
gemeente niet substantieel met hogere inningkosten te maken krijgt na invoering van het fonds.
Belastingrecht
Belastingrecht is gelijkheidsrecht. De gemeente kan geen uitzonderingen maken op de ozb-heffing,
anders dan voor de wettelijk uitgezonderde groepen (waaronder agrarische productiegrond en
kassen, waterstaatkundige werken, kerken die voor de eredienst in gebruik zijn en een aantal andere
groepen). De tariefsverhoging ter vergroting van de algemene middelen geldt voor elke ozb-plichtige.
Differentiatie in de tariefstelling is eveneens niet mogelijk binnen de ozb, iedereen betaalt naar rato
mee.
Uitzonderingen zijn wel mogelijk aan de private kant van het fonds. Het fonds zou afspraken kunnen
maken met bepaalde sectoren of gebieden over retournering van de bijdrage. Daar is natuurlijk
uiterste terughoudendheid mee geboden, omdat het maken van uitzonderingen de gedachte van
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vestigingsklimaat onderuit haalt. Maar in de praktijk
van de andere fondsen bestaan wel zogeheten ‘retributieregelingen’, met name voor de landbouw.
De landbouw staat vaak niet principieel afwijzend tegenover een fonds – de landbouw beschikt al
over heel veel samenwerkingsverbanden – maar kan niet of niet direct bestedingen signaleren voor
een mogelijk agrarisch trekkingsrecht. Daarom kunnen retributies bespreekbaar zijn. Dat moet
geheel buiten de gemeente om. De gemeente kan zelfs in de bijsluiter geen uitzonderingspositie
scheppen. Retributies moeten hun beslag krijgen door een systeem van zelfmelding: het fonds kan
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bekend maken of er uitzonderingsposities zijn. Ondernemers die menen aan de eisen te voldoen,
kunnen hun ozb-aanslag naar het fonds sturen, waarna retournering van de bijdrage aan het fonds
plaats vindt.

1.6

Waarom geen BIZ of reclamebelasting?

In het gesprek over een Ondernemersfonds komt vaak de vraag aan de orde waarom er wordt
gekozen voor een ozb-gevoed fonds en niet voor een andere variant, de reclamebelasting of de BIZ.
Zonder te veel op de techniek van die twee heffingen in te gaan, melden we hier de twee
voornaamste overwegingen.
Ten eerste. Reclamebelasting en BIZ zijn geschikte oplossingen wanneer de ambitie is om een lokaal
probleem aan te pakken: een overzichtelijke terrein of winkelcentrum. De ambitie in Soest is om
weliswaar de ondernemers op de terreinen, winkelcentra en in hun clusters in positie te brengen,
maar om dat wel te doen vanuit een gemeentebrede samenhang. De uitdagingen in Soest gaan
verder dan alleen een winkelstraat of een bedrijventerrein. In veel gemeenten die vroeg gestart zijn
met een BIZ of een reclamebelasting, wordt nu vastgesteld dat het kader te smal is om effectief op te
treden. Je kunt de lokale economie niet zomaar in kleine stukjes knippen. Dat is ook het pleidooi in
Soest. Het instellen van een serie aan gebiedsgebonden fondsen is niet alleen een zeer bewerkelijke
en kostbare taak, het gaat ook ten koste van de samenhang.
Ten tweede. De Ondernemersfondsen zijn vanaf 2005 ontwikkeld met een geheel ‘vrije vorm’. De
rijksoverheid heeft enkele jaren later naast de Ondernemersfondsen de BIZ-wet gezet, die
gedetailleerde voorschriften bevat: over de wijze van totstandkoming, over het beheer, het toezicht,
de bestedingen, de verantwoording en de rol van de gemeente. De BIZ is geschikt wanneer
gemeente en ondernemers zich veilig voelen bij een regelgeleide omgeving. Dat kan in sommige
situaties goed werken. Een gemeente die een eindstem wil houden in wat ondernemers aan plannen
maken, komt bij een BIZ uit. Maar de reeds bestaande gemeentebrede fondsen maken duidelijk dat
het ook prima zonder dat regelkader kan. Een ‘vrije vorm’ voor en door ondernemers geeft maximale
mogelijkheden om in te spelen op de behoeftes en om lange termijnplannen mogelijk te maken. De
reclamebelasting zit enigszins tussen ozb-fonds en BIZ in, maar biedt alleen soelaas voor gebieden
waar reclame gemaakt wordt. De reclamebelasting kan qua methodiek wel zo ingericht worden dat
hij goed aansluit op een Ondernemersfonds.
Ervaring leert dat de financieringsbehoeftes van winkeliers uiteen kunnen lopen met die van
ondernemers op een bedrijventerrein. Dat verschil is in Soest nu al zichtbaar. De winkelgebieden
hebben behoefte aan een groter budget en kunnen werken met een hogere individuele draaglast
dan de bedrijven op de terreinen. Effectieve promotie van winkelgebieden kan nu eenmaal meer
kosten met zich meebrengen dan een pakket van basisvoorzieningen (parkmanagement, beveiliging)
op de bedrijventerreinen. Promotiedoeleinden lenen zich veel meer voor grotere investeringen. Een
investering in de promotie van winkelcentra betaalt zich in enkele gevallen uit tot het vijfvoudige in
meeropbrengst door omzetvergrotingen. Om aan deze uiteenlopende financieringsbehoeftes
tegemoet te komen kan in winkelcentra het gemeentebrede fonds bijvoorbeeld geflankeerd worden
door extra gebiedsgebonden financiering met behulp van de reclamebelasting. Een systematiek die
onder andere in Helmond naar tevredenheid functioneert. Voor Soest is dit nu nog niet aan de orde,
maar mocht hier op termijn verandering in komen dan is een dergelijke combinatie ook hier mogelijk.
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We zetten de verschillen tussen de in Soest bekende BIZ en het Ondernemersfonds nog eens op een
rij.

Hoofdkarakteristiek

Toepassing

Lokale bevoegdheid

Bestedingen

Bezwaargevoeligheid

Stabiliteit

Ondernemersfonds (‘Leids model’)

BIZ

Fonds voor en door ondernemers,
regelvrije ruimte op lokale maat te
snijden

Rijksregeling; wettelijk kader. Begrensd
in bestaansduur en
bestedingsmogelijkheden.

Gemeentebreed

Gebiedsgericht; vooral geschikt voor
reeds georganiseerde gebieden

Volledig autonoom lokaalpolitiek besluit,
geen bijkomende wettelijke
vormvereisten

Wettelijk verplichte telling (> 50%
respons, 2/3 voor, voorstanders > woz
waarde dan tegenstanders.

Vrije bestedingsruimte

In verlengde van gemeentelijke taken
(schoon, heel en veilig)

Alleen bezwaar tegen woz-waardering
mogelijk.

Regelgeleid kader, en daardoor meer
bezwaarmogelijkheden.

Zeer groot, gewaardeerd onderdeel
lokale economische infrastructuur, mits
de governance goed op orde is.

Maximale duur van 5 jaar; herpeiling aan
te vragen door tegenstanders.

In Soest is de vraag naar een BIZ gedurende het onderzoek niet aan de orde geweest. Dat heeft naast
bovenstaande twee argumenten, uiteraard ook te maken met de recent gestrande pogingen om een
BIZ in verschillende gebieden te realiseren.
Zijdelings is wel gesproken over de mogelijkheid van een reclamebelasting bovenop de komst van
een Ondernemersfonds. Het gaat dan specifiek over het winkelgebied rondom de Van Weedestraat.
De financieringsbehoefte van de winkeliers ligt er hoger dan redelijkerwijs met een gemeentebreed
fonds kan worden opgebracht. Een lonkend perspectief voor het gebied is om op termijn de
middelen uit het Ondernemersfonds aan te vullen met een extra gebiedsbudget door de invoering
van een gebiedsgerichte reclamebelasting. In onder meer Helmond is de samenloop van
Ondernemersfonds en reclamebelasting succesvol. Het stelt de winkelcentra in staat hun
investeringscapaciteit op te plussen, zonder de last voor andere ondernemers te hoog te leggen.
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2.

Eerste uitwerking Ondernemersfonds Soest

2.1

Het initiatief

In november 2018 heeft de Soester Zakenkring op haar Algemene Ledenvergadering unaniem
besloten een initiatief bij de gemeente Soest in te dienen dat toeziet op het instellen van een
Ondernemersfonds. De gemeente en een afvaardiging van de ondernemers hebben een verkennend
onderzoek laten uitvoeren. Een eerste inventarisatie leverde een overwegend positief beeld op. Op
grond van het verkennende onderzoek is een eerste uitwerking van een Ondernemersfonds
opgesteld, bestaande uit een voorstel voor een tarief en het trekkingsgebied. Deze eerste uitwerking
is in het haalbaarheidsonderzoek meegenomen in gesprekken met de stakeholders. In dit hoofdstuk
worden de trekkingsgebieden en het tarief zoals voorgesteld door de initiatiefnemers, toegelicht.

2.2

Voorstel tarief

Voor zowel grote als kleine bedrijven, profit én non-profit, geldt dat elke lastenverzwaring er weer
een is, hoe beperkt ook. Hier moet iets tegenover staan: zij moeten het fonds gaan ervaren als een
versterking van hun bedrijfsomgeving, als een gemaksarrangement, als ‘’ value for money’’.
In Soest is gediscussieerd over een verhoging van € 70 per € 100.000 woz-waarde van een pand, te
verdelen over eigenaar en gebruiker volgens de gebruikelijke tariefverdeling (55 om 45 procent). Dit
bedrag is in gesprek met ondernemersorganisaties in Soest naar voren gekomen als de meest
passende tariefstelling. Het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten is goed voor circa een kwart van
de totale opbrengsten in het fonds. De op het terrein actieve bedrijvenkring heeft een
proefbegroting opgesteld om een inschatting te maken van de gewenste opbrengst op terreinniveau.
Een bedrag van € 70 per € 100.000 woz-waarde voldoet. Er blijft daarmee zelfs ruimte over om
nieuwe ambities op te pakken. Er kan bijvoorbeeld worden nagedacht over collectieve investeringen
in ‘duurzame energie’. De bedrijvenkring werkt op het moment toe naar concrete businesscases om
daar plannen op te mobiliseren.
In de winkelgebieden is de financieringsbehoefte groter omdat een inhaalslag gewenst is op het
gebied van promotie, evenementen en aankleding van de openbare ruimte. De laatste jaren waren
de verenigingen ter plekke enkel in staat het hoognodige op te pakken, door een gebrek aan
financiën en organisatie. De € 70 is voor de winkelgebieden nog aan de krappe kant. Er wordt
nagedacht over handhaving van de contributie, het fonds draagt in dat geval bij aan een hogere
investeringscapaciteit. De Soester Zakenkring heeft een eigen begroting opgesteld, met ideeën over
financiering van gemeentebrede projecten en initiatieven. Ook daar lijkt € 70 goed te passen.
Op grond van de bijdrage van € 70 per € 100.000 woz-waarde zijn twee rekenvoorbeelden uitgewerkt
die inzicht geven in de individuele bijdrage per ondernemer in Soest. Ten eerste een winkelpand met
gemiddelde waarde in het centrumgebied, ten tweede een solitair bedrijfspand met een relatief
hoge waarde gevestigd op een bedrijventerrein.

Bijdrage gebruiker
Bijdrage eigenaar
Bijdrage eigenaar + gebruiker

Voorbeeld 1:
Winkelpand met
woz-waarde van € 300.000
€ 94,50
€ 115,50
€ 210,-
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Voorbeeld 2:
Bedrijfspand op bedrijventerrein met
woz-waarde van € 550.000
€ 173,25
€ 211,75
€ 385,-

Een hurende winkelier – veel winkeliers huren - betaalt in dit fictieve voorbeeld jaarlijks een bedrag
van € 94,50 aan het Ondernemersfonds. Mocht de betreffende winkelier tevens eigenaar zijn van het
pand, dan is de bijdrage € 210. Ter vergelijk; een regulier lidmaatschap van een
ondernemersvereniging komt al snel neer op een investering van € 300 à € 400 per jaar. Door de
verdeling van de lasten over meerdere schouders kan bij een fonds de investering per ondernemer
beperkt blijven.
Als verder wordt ingezoomd voor een aantal gebieden en sectoren en de gemiddelde woz-waarde
wordt genomen dan geeft onderstaande tabel inzicht. We rekenen in dit geval de kleinere wozobjecten (trafo’s, hoogspanningsmasten, kleine opslagunits, e.d.) niet mee. Voor de
bedrijventerreinen geven we zowel de gemiddelde bijdrage per ‘regulier’ bedrijfspand, als de
bijdrage voor de kleinere huurders/eigenaren van een unit in een bedrijfsverzamelgebouw.

Bedrijfspand op bedrijventerrein
Units in bedrijfsverzamelgebouwen
Winkels en horeca
Sport clubhuis
Zorglocaties

Gemiddelde
wozwaarde

Gemiddelde
bijdrage per
gebruiker pand

Gemiddelde
bijdrage per
eigenaar pand

€ 530.000
€ 160.000
€ 350.000
€ 270.000
€ 330.000

€ 167,€ 50,€ 110,€ 85,€ 104,-

€ 205,€ 62,€ 135,€ 104,€ 127,-

Gemiddelde
bijdrage
gebruiker +
eigenaar
€ 371,€ 112,€ 245,€ 189,€ 231,-

Natuurlijk bevat deze korte tabel niet het volledige overzicht. De meeste panden zullen in de buurt
van bovenstaande bijdragen uitkomen. Maar er zijn altijd uitzonderingen te maken. Een grote
productiehal op een bedrijventerrein gaat uiteraard meer betalen. Net zoals de waarde van een
kleine praktijkruimte van een zorgverlener weer ver onder het gemiddelde van de sector ligt.
Bovenstaande tabel geeft echter wel een algemeen beeld van de bijdrage per ondernemer. Het gaat
dus bij het overgrote deel van de belastingplichtigen om een beperkt of zelfs marginaal bedrag. Het is
de ‘wet van de grote aantallen’ die tot een behoorlijke opbrengst leidt, niet de absolute druk per
bedrijf. Iedereen doet mee, dat houdt de lasten licht. Ook de hier en daar geuite vrees dat de
eigenaren hun aandeel aan het fonds gaan doorberekenen in de huur is niet gegrond. De ozbverhoging is maar een detail in de totale kostenstructuur waar de eigenaar voor staat. Het zal zelfs
moeite kosten om de verhoging goed zichtbaar te maken op het moment dat de kostenstructuur
weer wordt doorgenomen en nieuwe huurcontracten worden voorbereid.

Tarief versus ozb verhoging
Het tarief in dit rapport wordt uitgedrukt in een absoluut bedrag. Het alleen uitdrukken in een
percentage verduidelijkt niet zoveel (in een gemeente waar de ozb al hoog is leidt de komst van een
fonds tot een kleine procentuele verhoging, in een gemeente met een lage tarifering tot een grote
stijging). Indien de raad besluit een Ondernemersfonds in te stellen, dan wordt de verhoging
teruggerekend naar een percentage van de totale opbrengst.
De opbrengst van de ozb staat niet van te voren vast: de waardeontwikkeling, taxatiegeschillen,
nieuwe vestigingen en faillissementen kunnen leiden tot een lagere of een hogere opbrengst. Het
hoort bij het karakter van een Ondernemersfonds dat het risico bij het fonds komt. Dat wil zeggen
dat, wanneer de ozb-opbrengst hoger uitvalt dan begroot, het fonds een nabetaling van de
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gemeente krijgt. En wanneer de opbrengst lager uitvalt, verricht het fonds een terugbetaling aan de
gemeente. Het fonds kan daartoe een weerstandsreserve aanhouden.

2.3

Voorstel trekkingsgebieden

Een belangrijke overweging in de trekkingsrechten heeft te maken met de positionering van de nonprofitsectoren in het fonds. In een eerder onderzoekstadium is voorgesteld om de non-profitsector
een eigen trekkingsrecht te laten hanteren (uiteraard ter hoogte van haar opbrengst). Gedurende het
onderzoek is echter gebleken dat de voorkeur van zowel non-profit als de ondernemersorganisaties
uitgaat naar samenwerking in geografische trekkingsrechten. Het idee is dat er meer crossovers en
uitwisseling plaats zal vinden wanneer ondernemers en non-profit gebiedsgewijs met elkaar om tafel
zitten. Aan de hand van de gesprekken en aansluitend op de bestaande collectieven in Soest komen
we tot de volgende concept-onderverdeling in trekkingsrechten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soort trekkingsgerechtigde
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Gebied
Sector
Sector
Gebied
Gemeentebreed

Trekkingsgebied / sector
Soesterberg
Soestdijkse Grachten
Soest-Noord
Soest-Zuid
Wijkwinkelcentra
Horeca
Sport
Buitengebied
Soestbreed trekkingsrecht
Totaal

Aandeel in het fonds
€ 160.000
€ 136.000
€ 76.000
€ 70.000
€ 29.000
€ 22.000
€ 17.000
€ 6.000
€ 98.000
€ 615.000

De volgende pagina geeft de verbeelding weer die bij deze indeling hoort. Met een overzicht van de
geografische trekkingsrechten – de sectorale aandelen kunnen uiteraard niet verwerkt worden in dit
overzicht.
Een aantal inleidende opmerkingen op bovenstaande indeling:




De indeling van het fonds in trekkingsrechten is in hoge mate ‘work in progress’. Op basis van
reacties van non-profit organisaties en ondernemers zijn meerdere aanpassingen gemaakt ten
opzichte van eerdere conceptindelingen. Het huidige overzicht sluit nauw aan bij de wensen van
de in het onderzoek betrokken partijen.
Bij die laatste opmerking hoort wel weer een nuancering. Ook deze indeling staat niet in steen
gebeiteld. Nieuwe of veranderde reacties van organisaties kunnen aanleiding geven tot
heroverweging van deze indeling. Uiteraard is het zaak om de trekkingsrechten na enige tijd vast
te leggen. Het ligt echter voor de hand dat dit na het raadsbesluit wordt gedaan door het te
vormen fondsbestuur.
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Legenda
Rood

Soestdijkse Grachten

Blauw

Soesterberg

Geel

Soest-Noord

Paars

Soest-zuid

Groen

Wijkwinkelcentra

Zwart

Buitengebied

De verschillende trekkingsgebieden en -sectoren worden hieronder nader toegelicht. Later in dit
rapport wordt ingaan op de reacties van de verschillende partijen in de gebieden.
Soesterberg
In het trekkingsrecht Soesterberg zijn alle ondernemers en maatschappelijke organisaties in en
rondom de kern Soesterberg inbegrepen – exclusief de sectoren horeca en sport. Het Ondernemers
Netwerk Soesterberg (ONS) behartigt de belangen van alle in het gebied gevestigden ondernemers
(inclusief non-profit organisaties, die in enkele gevallen ook aangesloten zijn bij de vereniging). Een
belangrijk gedeelte van de opbrengst komt uit vier subgebieden: het bedrijventerrein Centurionpark,
het woonwerkterrein aan de noordkant van de kern, het winkelgebied aan de Van Rademakersstraat
en tot slot de defensiecomplexen aan Het Zeisterspoor.
Het ONS bedient de eerste drie van deze sub-gebieden nu al binnen de dorpsbrede vereniging. Met
de huidige middelen binnen de vereniging worden zowel beveiligingskosten op de terreinen
bekostigd, als promotieacties in de winkelgebieden. Die onderlinge samenwerking verloopt hartelijk,
en kan met de komst van een Ondernemersfonds op dezelfde wijze worden voorgezet. Geografisch is
de toevoeging van defensie aan Soesterberg logisch te noemen.

Soestdijkse Grachten
Op het terrein bevindt zich een actieve bedrijvenkring. In de bedrijvenkring worden afspraken
gemaakt over investeringen in onder meer beveiliging en parkmanagement. De leden kunnen
momenteel kiezen uit een regulier lidmaatschap, en een pluspakket met extra beveiligingsopties. In
het fonds zal de bedrijvenkring de regie voeren over het trekkingsrecht. Het werkgebied omvat het
gehele bedrijventerrein, zowel aan de oost- als westzijde van de N221.
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Soest-Noord
De kern van Soest-Noord wordt uitgemaakt door de lange Van Weedestraat, de Steenhoffstraat en
Burgemeester Grothestraat. Een belangrijk deel van de commerciële bedrijvigheid in het gebied is
gevestigd in deze straten. De winkels zijn het meest prominent aanwezig, daarnaast vinden we er
horeca, makelaars, banken en diverse zakelijk dienstverleners met kantoorruimte. De ondernemers
in deze, en direct omliggende, straten zijn verenigd in de ondernemersvereniging Van Weedestraat.
De vereniging is het meest logische ankerpunt voor de regievoering over het trekkingsrecht. Maar
dat zal wel betekenen dat de blik op twee punten nadrukkelijk breder zal moeten worden gelegd:
- Om te beginnen kan worden gerekend op toekomstige participatie van de verspreide bedrijvigheid
in de wijken ’t Hart, Soestdijk en De Eng. Hoewel de bijdrage van de wijkbedrijvigheid beperkt is, zal
de vereniging zich open moeten stellen voor de belangen die vanuit deze hoek worden geventileerd.
- De non-profitsector is nadrukkelijk in het trekkingsgebied Soest-Noord aanwezig, bijvoorbeeld
rondom de Dalweg en bij de Schans (ziekenhuis, stichting Spullenhulp, politie/brandweer) maar ook
meer verspreid (het museum, scholen, zorgpraktijken, buurtcentra). De ervaring uit andere fondsen
leert dat er veel interessante bestedingen te vinden zijn, zoals wijkconcerten, kunstroutes,
wijkbraderieën, betrekken van de basisscholen bij culturele activiteiten, verfraaien aanlooproutes
naar het centrum, parkeren en bereikbaarheidsacties, of zelfs het aanstellen van een buurtconciërge
zoals in Utrecht is gebeurd.1

Soest-Zuid
In Soest-Zuid lijkt de situatie enigszins op die in noord. Met het verschil dat de bedrijvigheid in de
omliggende beperkt is, het meeste commerciële vastgoed is te vinden rondom het winkelcentrum en
in de aanloopstraten daarnaar toe (o.a. Kerkstraat, Torenstraat). Een kleiner cluster bedrijven
bevindt zich rondom de Birkstraat. In Soestduinen beperkt het vastgoed zich vrijwel geheel tot de
horeca, die een eigen trekkingsrecht hebben.
Er is één belangrijke uitzondering en dat is het Nationaal Militair Museum. Er is nog geen
duidelijkheid over de gewenste positie van het NMM in het fonds. Daarom geldt dezelfde afspraak
als voor de defensie-objecten in Soesterberg: nader gesprek kan leiden tot aanpassing van het
trekkingsrecht.

Wijkwinkelcentra
De winkelcentra Overhees en Smitsveen beschikken over een eigen winkeliersvereniging. Er kan
gekozen worden voor splitsing van het trekkingsrecht over deze twee wijken. Maar daarmee wordt
de financiële speelruimte weer een stuk kleiner. Samen optrekken kan voor de verenigingen een
goede manier zijn om slagkracht te maken. Wat ten goede kan komen aan de kwaliteit en omvang
van de activiteiten. Dat geldt uiteraard ook voor de in de wijken actieve non-profitorganisaties. Het

1

Zie: https://Ondernemersfondsutrecht.nl/project/gezocht-buurtconcierge/
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samenvoegen van beide gebieden leidt ertoe dat partijen als Idea en Balans samen kunnen
optrekken. Het gesprek over het trekkingsrecht in dit gebied is nog niet afgerond.

Buitengebied
Het aandeel van de onroerend goed in het buitengebied is beperkt. Bovendien zijn de gebouwen
verspreid over verschillende deelgebied aan de west- en oostzijde van de bebouwde kom. Het
zoeken naar een logische samenhang is in die zin best lastig. Het meest praktische ankerpunt zou de
lokale afdeling van LTO, de belangenbehartigers van de landbouw, zijn. De agrarische sector is
begrijpelijkerwijs vrijwel uitsluitend vertegenwoordigd in het buitengebied, en niet in de andere
gebieden. Zij maken circa de helft uit van de opbrengsten in het buitengebied.

Horeca
Overal in het land heeft de horeca zich verenigd in de branchevereniging Koninklijke Horeca, met
lokale afdelingen. Soest beschikt ook over zo’n lokale afdeling, waarin kennis en ervaringen worden
gedeeld, en lokale initiatieven worden ontplooid. De lokale afdeling van KHN is een vanzelfsprekend
ankerpunt voor het beleggen van het sectorale horeca-trekkingsrecht.

Sport
Alle sportverenigingen in Soest zijn aangesloten bij de Sport Federatie Soest (SFS). De SFS toont zich
tot nog toe vooral een belangenbehartiger met actief netwerkonderhoud. Met de komst van een
fonds wordt het mogelijk om vanuit de federatie ook actief plannen te maken, die de sport in Soest
ten goede komt.

Soestbreed trekkingsrecht
De meeste startende fondsen reserveren een gedeelte van de opbrengst voor ‘gemeentebrede
bestedingen’. Er zijn veel belangen die gebieds- dan wel sectorgewijs een plek kunnen worden
gegeven, maar op een aantal punten is het handiger en effectievere om collectief op te trekken. Het
hebben van een gemeentebreed budget kan leiden tot de nodige samenhang en interactie tussen de
diverse gebieden en sectoren.
Het is ook een leereffect van de oudere fondsen. Al het geld terugploegen naar de gebieden leidt
ertoe dat er wordt geredeneerd in gebieds- of sectorbelang. Iedere euro investering moet dan op
enige wijze zichtbaar terugkomen naar het gebied. Het grotere, publieke belang voor de gehele
gemeenschap en economie kan dan wel eens verloren gaan.
In Soest is door meerdere partijen aangegeven dat een Soestbreed trekkingsrecht gewenst is. Het
verkrijgen van onderlinge samenhang en meer samenwerking tussen gebieden is daarbij een
belangrijk argument. Er zijn ook een aantal specifieke thema’s genoemd die in het Soestbreed
trekkingsrecht een plek zouden moeten krijgen. We noemen de belangrijkste.
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1. Investeren in de regio/citymarketing van Soest. Om te beginnen zien de ondernemers kansen
om de bezoekersstromen naar Paleis Soestdijk en het Nationaal Militair Museum ook naar de
dorpskernen te leiden. Het is een mooi pakket wat de bezoekers kan worden aangeboden: een
museumbezoek in de ochtend, een natuurwandeling in de middag en een bezoek aan de
dorpskernen in de namiddag. Er kan ook worden nagedacht over uitbouwen van de
infrastructuur; goed uitgezette wandelroutes, uitbrengen van wandel- en fietskaarten,
welkomstboekjes met vermelding van interessante plekken in Soest/Soesterberg.
In de brede opvatting van de citymarketing gaat het echter om meer dan alleen het verhogen
van de bezoekersaantallen. De meeste professionele marketingsorganisaties leggen zich toe op
het aantrekken en binden van vier groepen: de bezoekers, de bewoners, de bedrijven en de
kenniswerkers. Dat betekent niet alleen inzetten op bezoekers. Maar ook Soest op de kaart
zetten als aantrekkelijke woongemeente, bewoners betrekken bij dorpsactiviteiten en bedrijven
interesseren om zich in Soest te vestigen.
2. Het organiseren van periodieke kennis- en netwerkbijeenkomsten toegankelijk voor alle Soester
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarin kunnen een serie aan thema’s worden
geadresseerd: van kennisverspreiding over klimaatinvesteringen tot aan lezingen over trends in
de lokale- en wijkeconomie.
3. Collectieve investeringscapaciteit voor zaken die gemeente breed kunnen worden ‘uitgerold’,
zoals AED buitenkasten verspreid over de gemeente, collectieve wifi / glasvezel, digitale
stagemarkt, aanvullende bewegwijzering, investeringen in bereikbaarheid.
4. Medefinanciering van grotere projecten en activiteiten die in het belang zijn van geheel Soest,
denk aan grotere culturele en sportevenementen, ondersteuning open dagen in tekortsectoren
zorg en onderwijs, projecten die bijdragen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
open bedrijfsdagen en vrijwilligersmarkten.
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3.

Steun voor het Ondernemersfonds

In dit hoofdstuk is het draagvlak voor het Ondernemersfonds uiteengezet. In de eerste paragraaf is
een reflectie opgenomen wat draagvlak inhoudt. Na een toelichting op de onderzoeksmethodiek zijn
de verschillende onderzoeksactiviteiten samengevat die in dit onderzoek hebben plaatsgevonden.
Tot slot geven we de resultaten van het onderzoek weer op gebieds- en sectorniveau.

3.1

De context van onderzoek naar draagvlak

De vraag is wat onder draagvlak mag worden verstaan? In de gemeenten waar een
Ondernemersfonds is geïntroduceerd, is een praktische consensus ontstaan dat draagvlak drie
dingen betekent:
1. Er moet steun zijn onder de reeds georganiseerde ondernemers, de verenigingen. Dat zijn de
erkende woordvoerders van het georganiseerde bedrijfsleven en het initiatief om tot een fonds
te komen is meestal van hen afkomstig.
2. Er wordt gezocht naar steun onder de ´stakeholders´, met name de non-profit sector en de
grotere ozb-betalers. Het gaat daarbij niet alleen om het gegeven dat zij in absolute bedragen
toch een behoorlijke som aan het fonds bijdragen. Het gaat er ook om dat non-proifit
organisaties, publieke instellingen en grote bedrijven belangrijk zijn in hun omgeving. Hun
belangen en ambities moeten in het Ondernemersfonds goed tot uiting komen.
3. Er worden voldoende publicitaire uitingen gedaan om ook niet-georganiseerden te bereiken en
in staat te stellen hun mening te ventileren.
Deze drie routes gezamenlijk leiden niet tot een geharnast ja of nee, maar tot een genuanceerd
beeld. Er zullen altijd ondernemers zijn die nergens aan mee willen doen en zich verzetten tegen een
lastenverhoging, hoe beperkt ook maar. Omgekeerd zullen er voorhoedespelers zijn met al
uitgewerkte ideeën over hoe een fonds kan gaan werken. Door draagvlak op te vatten als een
kwalitatief proces, worden die nuances zichtbaar, komen voorwaarden en prioriteiten in beeld. En
ontstaat een beeld van waar het enthousiasme zit, waar zorgen over zijn, waar al voldoende
organiserend vermogen aanwezig is om snel te kunnen starten en waar nog geruime tijd
ondersteuning nodig is.

3.2

Onderzoeksopzet

De volgende activiteiten zijn in dit onderzoek ondernomen om de steun voor een Ondernemersfonds
in Soest in kaart te brengen.



Organisatie van meerdere informatiebijeenkomsten voor leden van de Soester Zakenkring,
startend vanaf het najaar van 2018 en doorlopend in 2019
Gesprek en toelichting voor de ondernemersbesturen van Soestdijkse Grachten,
Ondernemersvereniging Soesterberg, winkeliersverenigingen Van Weedestraat en Soest-Zuid,
zzp netwerkorganisaties, de lokale LTO afdeling en de lokale afdeling van de Koninklijke Horeca
Nederland
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Ledenbijeenkomsten met informatieverschaffing op Soestdijkse grachten, voor Soesterberg, en
voor winkeliersvereniging Soest-Zuid
Overleggen met grote bedrijven op Soestdijkse Grachten en met de verenigingen van eigenaren
op het terrein
Overleggen en diepte-interviews met o.a. de Sport Federatie Soest (SFS), Cultuurplatform,
Museum Soest, Fonds voor Soest, Stichting Balans, Nationaal Militair Museum
Er is contact gezocht met defensie, dit heeft nog niet tot een gesprek geleid
Werkbijeenkomst met non-profit organisaties (welzijn, zorg, kinderopvang, etc.) onder mede
coördinatie van Stichting Balans
Avond voor niet-georganiseerden in april, georganiseerd door de Soester Zakenkring.

Aanvullend op bovenstaande onderzoeksactiviteiten hebben de leden van de regiegroep en Soester
Zakenkring op verschillende wijzen het Ondernemersfonds en dit onderzoek onder de aandacht
gebracht. Onder andere via lokale berichtgeving, in nieuwsbrieven, in onderlinge gesprekken en
tijdens diverse bijeenkomsten en evenementen.
In samenloop met het onderzoek is een informatieavond door de gemeente georganiseerd op 24 juni
2019. De Soester Zakenkring en andere besturen hebben zich ingezet om ondernemers te wijzen op
deze bijeenkomst. In bijlage 2 zijn de resultaten van deze bijeenkomst verwerkt.

3.3

Onderzoeksresultaten draagvlak

De afgelopen acht maanden is intensief gediscussieerd in Soest over de wenselijkheid van een
Ondernemersfonds. Gedurende die periode zijn veel vragen gesteld, zijn veel opmerkingen
meegegeven, is zowel steun als kritiek uitgesproken en zijn voorwaarden neergelegd. De
onderzoekers is gevraagd om zo exact en volledig mogelijk te rapporteren.
In de gesprekken met Soester ondernemers komt een diversiteit van reacties naar voren. De reacties
zijn hieronder geordend volgens onderstaand model met vier ‘typen’ aan waardering voor het fonds:
protest, enthousiasme, gelatenheid en acceptatie. Daarbij geeft de x-as de mate van steun voor het
fonds weer (helemaal links geen steun, rechts veel steun) en de y-as de mate van actieve inmenging
in het debat (onderaan geen toe-eigening van het gesprek en bovenaan zeer actief in de
gespreksvorming).
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Protest

Enthousiasme

Gelatenheid

Acceptatie

In de gesprekken in Soest zijn we alle vier typen reacties tegengekomen. We behandelen eerst een
kort overzicht en gaan dan meer in detail in op de reacties per ondernemersvereniging en
stakeholder.


Enthousiasme komen we voornamelijk tegen bij de actieve bestuursleden van de diverse
ondernemersverenigingen. Zij lopen op dit moment al aan tegen de beperkte financiële
capaciteit, en zien in de praktijk mooie plannen sneuvelen bij een gebrek aan middelen en
organisatie. Dat enthousiasme werkt weer aanstekelijk voor veel andere leden van de
verenigingen. In ledenvergaderingen is steun uitgesproken. Dat heeft ook te maken met de
‘timing’ van dit initiatief. In veel verenigingen wordt de druk op de begroting gevoeld en zien
ondernemers het probleem van de ‘free riders’.
Ook veel non-profitorganisaties zijn enthousiastst, zoals Welzijnsorganisatie Stichting Balans, die
ervaring met het Ondernemersfonds heeft in Utrecht. Ook in de cultuursector zijn we
enthousiaste reacties tegengekomen.



Protest tegen het fonds komt van enkele eigenaren van particuliere bedrijfsunits. De verhoging
van de belasting, om wat voor redenen ook, stuit op bezwaren. Er zijn door tegenstanders
suggesties gedaan, die echter voorbij gaan aan het idee van het Ondernemersfonds zelf, zoals
volledige bekostiging van het fonds door de gemeente, of een fonds waaraan zowel bewoners
als ondernemers meebetalen.
Protest komt er ook uit de sportverenigingen in Soest. Dat heeft mede te maken met de
samenloop van dit initiatief met de gesprekken over tarieven die reeds in de (binnen)sport
worden gevoerd.
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Enkele andere belanghebbenden hebben laten weten nog te twijfelen over de komst van een
Ondernemersfonds, waaronder een vereniging van eigenaren op de Soestdijkse grachten en de
lokale afdeling van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Zij zien het belang voor de andere
ondernemers en organisaties, maar denken nog na over de eigen positie in het fonds en de
mogelijkheden voor activiteiten.



Acceptatie en gelatenheid is er bij ondernemers die met belangstelling kennis hebben genomen
van de ervaringen die elders in het land zijn opgedaan met het fonds. Op de georganiseerde
avonden was bij een deel van de aanwezige ondernemers ook een sfeer die zich laat beschrijven
als: ‘laat het maar komen, dan zien we wat het brengt’.

Hieronder is op een lager detailniveau de steun voor een Ondernemersfonds per
ondernemersvereniging of stakeholder weergegeven:

Soester Zakenkring
De Soester Zakenkring is initiatiefnemer van het ondernemersfonds. Het bestuur, gevormd door de
diverse gebieds- en sectororganisaties, is voorstander van de komst van een Ondernemersfonds. In
de verschillende lunchbijeenkomsten van de Soester Zakenkring is het fonds vaak aan de orde
gekomen. Het bestuur ervaart dat er steun is bij de leden voor de komst van een fonds.
Met het fonds wil de Soester Zakenkring enerzijds haar huidige activiteiten voortzetten, en
openstellen voor alle bedrijven en organisaties in Soest. Anderzijds wil de Soester Zakenkring zich
ontfermen over de planvorming voor het Soestbreed trekkingsrecht.

Soestdijkse Grachten
De bedrijvenkring actief op de Soestdijkse Grachten is één van de initiatiefnemers van het onderzoek
naar een Ondernemersfonds. De vereniging heeft belangrijke resultaten weten te boeken door te
investeren in camerabewaking, alarmopvolging en surveillance. Het wordt echter steeds lastiger om
het huidige kwaliteitsniveau in stand te houden. Er wordt veel energie gestoken in het werven van
nieuwe leden, maar in de praktijk neemt het aantal leden jaar na jaar af. Het feit dat diverse
ondernemers niet meebetalen aan voorzieningen waar allen baat bij hebben leidt tot wrevel. De
individuele bijdrage per bedrijf worden noodgedwongen steeds hoger, wat er weer toe leidt dat op
zich welwillende bedrijven hun lidmaatschap alsnog opzeggen. Het is een negatieve spiraal die maar
moeilijk is te doorbreken.
Het bestuur pleit voor de komst van een Ondernemersfonds en ervaart veel steun voor dit initiatief
bij de eigen leden. De vereniging heeft een serie aan inhoudelijke plannen en ambities klaar liggen,
die nu nog niet binnen de begroting passen. In het kader van het onderzoek heeft de bedrijvenkring
een proefbegroting gemaakt met activiteiten en plannen die gerealiseerd kunnen worden bij de
komst van een fonds. Er wordt onder meer gedacht aan:


De plaatsing van extra camera’s op het terrein, en koppelen van alle bestaande camera’s in een
gezamenlijk systeem. Alle bedrijven aansluiten op surveillance en alarmopvolging.
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Investering in betere bewegwijzering, borden die actuele informatie geven over de op het
terrein gevestigde bedrijven, investeringen in verkeersveiligheid in samenspraak met politie en
gemeente.
Gezamenlijke aansluiting op het moderne glasvezelnetwerk. Betrouwbaar en snel internet is een
belangrijke vestigingsvoorwaarde voor vrijwel alle bedrijven. Maar zeker wanneer er veel over
internet wordt gecommuniceerd, in grote datastromen, voldoet een reguliere aansluiting
nauwelijks meer. De aanleg van glasvezel is echter kostbaar. Gezamenlijke aanleg bespaart tientot honderdtallen euro’s per individueel bedrijf. Vaak is het zelfs een harde eis van de provider
om minimaal 50% van de aanwezige panden vooraf in te laten tekenen. Dat lukt vrijwel alleen
met de inzet van een collectief.
Een offensief op het gebied van energie en duurzaamheid. De bedrijvenkring wil onderzoeken
wat de rendabiliteit en haalbaarheid is van het bedekken van de bedrijvendaken met
zonnepanelen. Ook hier kunnen de kosten flink worden gedrukt door collectieve aanbesteding.
Dat vergt ook onderzoek naar de capaciteit van het netwerk. Andere zaken waarover gesproken
wordt zijn collectieve CO2 reductieplannen en het plaatsen van laadpalen.

Bedrijfsverzamelgebouwen Soestdijkse Grachten
Op het terrein zijn enkele grote bedrijfsverzamelgebouwen gevestigd met gesplitst eigendom en
verschillende huurders. De gebouwen worden beheerd door een aantal verenigingen van eigenaren
(vve’s). Er zijn twee vve’s aangesloten bij de bedrijvenkring Soestdijkse Grachten. De vve
Koningspark, bestaande uit 59 bedrijfsunits verdeeld over drie gebouwen. En de VvE Zuidergracht,
bestaande uit 37 woz-objecten, verdeeld over drie panden. Beide vve’s beschikken over een eigen
terrein, afgesloten met hekwerk.
De vve’s kijken kritisch naar de komst van een Ondernemersfonds. Alle eigenaren van een
bedrijfsunit in de panden draagt via een verplichte VvE-afdracht al bij aan collectieve zaken zoals
groenonderhoud, beveiliging en schoonmaak op eigen terrein. Feitelijk beschikken de ondernemers
in de verzamelgebouwen reeds over een ‘mini-Ondernemersfonds’. In gesprek met de VvE’s is
getracht om tot een werkbare oplossing te komen, waarbij dubbelbetaling zoveel mogelijk wordt
voorkomen. De woordvoerders van VvE Koningspark hebben de gesprekken daarover op eigen
initiatief gestaakt. De regiegroep is mede gedeeld dat er geen behoefte is aan een
Ondernemersfonds bij de leden van VvE Koningspark. VvE Zuidergracht heeft zich nog niet definitief
uitgelaten.
De situatie rondom de VvE’s is oplosbaar door hen te voorzien van een eigen trekkingsrecht. Vanuit
dit trekkingsrecht kunnen zij de belangen financieren, die voor een belangrijk deel nu via de VvE
worden bekostigd. Het fonds biedt daarmee voor hen geen directe oplossing, anders dan een beter
georganiseerde omgeving, maar ze hebben er ook betrekkelijk weinig ‘last’ van. Deze oplossing is
met de VvE besproken en draagvlak lijkt aanwezig.

Soesterberg
Het gesprek over het Ondernemersfonds in Soesterberg heeft zich gekanaliseerd binnen de actieve
ondernemersvereniging ONS. De leden van het ONS zijn actief geïnformeerd over het
Ondernemersfonds, en hebben zich in overwegende mate positief uitgelaten over de komst van een
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fonds. Er zijn geen signalen in Soesterberg bekend van weerstand tegen het fonds. Een bijzondere
positie is weggelegd voor defensie, we komen daar in een apart tekstblok op terug.
Het ONS heeft in een aparte proefbegroting uitdrukking gegeven aan de ambities die met het fonds
kunnen worden gerealiseerd. In een korte opsomming:










Aankleding van het winkelgebied Rademakersstraat met onder meer sfeerverlichting tijdens de
feestdagen en hanging baskets in de zomer
Het organiseren van evenementen in en rondom de Rademakersstraat / het toekomstig
dorpshart, ten behoeve van het winkelend publiek en stimulering van het toerisme
Collectieve surveillance op de bedrijventerreinen, en gezamenlijke aanbesteding van
alarmopvolging eventueel samen met de winkeliers en verspreide bedrijvigheid in Soesterberg
Realiseren van grote evenementen in Soesterberg die bijdragen aan de sfeer en bedrijvigheid in
het dorp. Zo wordt er al lang nagedacht over een kleine ijsbaan in de winter, een militaire markt
en muziekevenementen
Het stimuleren van het toerisme door te investeren in de toeristische infrastructuur (fiets-,
wandel- en ruiterpaden, en mountainbikeroutes)
Het belichten en bewegwijzeren van bijzondere locaties en objecten in en rond Soesterberg
Het ontwikkelen van arrangementen in samenwerking met het Nationaal Militair Museum en
andere culturele instellingen en (militaire) bezienswaardigheden in de regio
Het realiseren van een centraal informatiepunt voor het toerisme in de directe omgeving.

Van Weedestraat
In de Van Weedestraat lopen actieve ondernemers al geruime tijd aan tegen een gebrek aan
financiële middelen en de zogenaamde ‘freeriderproblematiek’. Dat laatste is vaak niet eens een
kwestie van onwil. Lokale vestigingsmanagers van grote winkelketens mogen op last van het
hoofdkantoor niet eens participeren in de lokale ondernemersvereniging. Zelfs wanneer ze het
willen. De noodzaak voor extra investeringen wordt vanuit de leden van de vereniging zeer gevoeld.
Met het fonds zou de vereniging het volgende willen oppakken:









Een groter marketing- en promotiebudget om meer bezoekers te trekken en gezamenlijk aan te
haken bij ‘feestdagen’ als kerst, moederdag, pasen, et cetera
Eén à tweemaal per jaar de organisatie van een wat groter evenement, met professionele
uitstraling, inclusief attracties en volledige organisatie, bijdragend aan de sfeer in het
winkelgebied en Soest in zijn geheel. Ook hier wordt nagedacht over een mooie ijsbaan in de
winter voor bewoners, bezoekers en vooral kinderen.
Aankleding en verfraaiing van de openbare ruimte: decoratief groen, bankjes, kunst,
speeltoestellen voor kinderen op het plein, professionelere sfeerverlichting door de hele
winkelstraat, betere bewegwijzering
Extra onderhoud van de winkelstraat, een extra veegronde, extra prullenbakken
Bijzondere voorzieningen zoals extra, publiek toegankelijke AED apparaten in de straat
Kennis en kunde bijeenkomsten voor ondernemers, kennis- en ervaringsuitwisseling op voor
bedrijven relevante onderwerpen zoals: trends in de (winkel)centra, internetmarketing, etalage
dressing, verkoopvaardigheden, bewaken kwaliteit van de omgeving (o.a. uitstallingenbeleid), et
cetera
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Samen met de andere winkelgebieden de samenwerking zoeken met Paleis Soestdijk, verleiden
van paleisbezoekers om naar het centrum te komen, gezamenlijke promotie van winkelcentra,
gezamenlijke Sinterklaasintocht.

De vereniging heeft expliciet laten weten dat het tarief zeker niet te laag zou moeten zijn gezien
bovenstaande ambities. Het fonds kan een impuls geven aan het winkelgebied, maar dan zou er wel
sprake moeten zijn van een substantiële investering. Het bedrag van 70 euro per 100.000 wozwaarde wordt als een minimumbedrag ervaren.
Soest –Zuid
De ervaringen in Soest-Zuid zijn deels van soortgelijke aard als in de Van Weedestraat. Met als
belangrijke uitzondering dat een deel van de bedrijven al verplicht meebetaalt aan een
promotiebudget via de huur. Alle panden onder de ‘puntdaken’ huren bij dezelfde eigenaar. En
huurders en eigenaar hebben afgesproken een gezamenlijke promotiepot te onderhouden. Andere
bedrijven in de omgeving kunnen daar op vrijwillige basis op aansluiten.
Om al te forse dubbelbetaling te voorkomen zijn er gesprekken over verlaging van de verplichte
promotiebijdrage, en gebruik van het fondsaandeel deels te stoppen in de huidige promotie. De
eigenaar is bekend met het fenomeen Ondernemersfonds, ziet de meerwaarde, en heeft al
aangegeven dit een goed plan te vinden. Het voordeel voor Soest-Zuid is dat in de nieuwe situatie
het hele winkelcentrum participeert, inclusief de aanloopstraten.
Soest-Zuid beraadt zich nog op concrete plannen maar wil in ieder geval praten met de andere
winkelgebieden over meer onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van promotie,
evenementen, en mogelijk een vorm van centrum- of dorpsmanagement.
In Soest-Zuid wordt met overwegend enthousiasme uitgekeken naar de komst van het fonds.
Defensie
In Soest blijkt het vooralsnog lastig te zijn om contact te vinden met lokale vertegenwoordigers van
defensie. Een landelijke vertegenwoordiger van het Rijksvastgoedbedrijf laat vanuit Den Haag weten
niets te zien in deelname aan het Ondernemersfonds. Dat is opvallend omdat dat defensie op andere
plekken - zoals in de vliegbasis Leeuwarden, de marinebasis Den Helder en de kazerne in Westerveld
- een enthousiaste deelnemer is aan het fonds.
Wijkwinkelcentra
De besturen van de wijkwinkelcentra (Smitsveen en Overhees) zijn via de Soester Zakenkring
aangehaakt bij het gesprek over het Ondernemersfonds. Het is voor kleinere centra lastig om
structureel aandacht te besteden aan collectieve zaken zoals promotie en aankleding van het gebied.
Daarvoor zijn er te weinig financiën aanwezig, en komt het werk teveel neer op de schouders van
enkele actieve leden. De komst van een fonds kan daar verandering in brengen. Zeker wanneer de
non-profit zich gaat manifesteren in de verenigingen. De besturen van de wijkwinkelcentra zouden
graag per direct een Ondernemersfonds ingevoerd zien.
Non-profitsector
Diverse non-profitorganisaties hebben zich gedurende het onderzoek positief uitgesproken over de
komst van een Ondernemersfonds. Culturele organisaties (o.a. Museum Soest, Cultuurplatform)
merken aan dat de komst van een fonds een impuls kan geven aan het culturele klimaat in Soest. Er
wordt veel samengewerkt in de sector, maar de afhankelijkheid van overheid en bedrijfsleven is
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groot. Met het fonds kunnen nieuwe culturele initiatieven worden ontplooid. Bovendien is het een
basis voor meer structureel optrekken van cultuur met het bedrijfsleven.
Vanuit de zorg- en welzijnshoek wordt eveneens met belangstelling kennis genomen van het fonds.
Op initiatief van Stichting Balans is een aparte bijeenkomst georganiseerd voor diverse nonprofitorganisaties, waarbij de partijen zich positief hebben uitgesproken over het fonds.
De non-profitorganisaties geven de voorkeur aan participatie in de gebieden, zoals aangegeven in het
tweede hoofdstuk.
Sport
De Sport Federatie Soest (SFS), hiertoe gemachtigd door haar ledenvergadering, heeft verklaard
tegen de komst van een Ondernemersfonds te zijn. Een aantal zaken speelden in deze beslissing een
rol.
1. De timing van dit initiatief is voor de sport ongelukkig. De binnen- en buitenverenigingen
hebben nog bezuinigingen te verwerken. Bovendien gaat er binnenkort een discussie worden
gevoerd over de huurtarieven van de binnen accommodaties. Gezien deze omstandigheden zijn
de verenigingen beducht op iedere vorm van kostenverhoging, ook als het gaat om een
Ondernemersfonds.
2. Er heerste onduidelijkheid over de individuele bijdrage per sportvereniging.
3. Het is voor de clubs niet goed duidelijk hoe de sector kan profiteren van de komst van een
Ondernemersfonds.
We plaatsen twee overwegingen bij deze motivatie vanuit de SFS.
Om te beginnen iets over de bijdrage aan het fonds. Diverse sportverenigingen (vooral de
binnensport) zullen in zijn geheel niets merken van de komst van een Ondernemersfonds, omdat zij
geen ozb betalen. De meeste verenigingen betalen daarmee niet direct mee aan het fonds. De
accommodaties worden per uur gehuurd, zowel het eigenaren als gebruikersdeel van de ozb wordt
bekostigd door de gemeente. In die huurtarieven zitten weliswaar de beheerskosten van de
accommodatie verrekend, maar de ozb maakt daar een erg klein deel vanuit. Verrekend naar een
uurtarief zou het gaan om centen, of zelfs minder.
De belangrijkste financier van het trekkingsrecht van de sport is daarmee de gemeente, naast een
aantal private ‘sportbedrijven’ (denk aan fitnesscentra). Enkel de verenigingen met een jaarrond
huurcontract betalen direct mee aan het fonds. De gemiddelde bijdrage per huurder van een
clubgebouw is € 85 per jaar (zie paragraaf 2.2).
Ten tweede, in andere fondsen manifesteert de sportsector zich met diverse bestedingen. We
noemen enkele initiatieven die in andere fondsen zijn ontplooid door de sector.








Organisatie van sportmarkten en ledenwervingsdagen
Investeren in vrijwilligers en jong bestuurstalent met vergoedingen en/of professionele
cursussen
Organisatie van sportdagen, en mini-toernooien in samenwerking met het bedrijfsleven
Beveiliging van sportkantines en sportvelden
Verduurzaming van sportaccommodaties, isolatie en plaatsing zonnepanelen
Inrichten van een gezamenlijk website van sportverenigingen, met informatie voor leden en
bestuursleden
Investeren in begeleiding van lokale topsporters.
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Indien er een fonds voor Soest komt is het zaak om met de Sport Federatie alsnog in gesprek te gaan
over de sportbelangen in het fonds.
Horeca
De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland ziet voordelen in de komst van een fonds. Zeker
omdat daarmee alle in Soest gevestigde (horeca)bedrijven meebetalen aan collectieve zaken. Op
landelijk niveau zijn de belangen van de horeca goed geborgd via de ledenorganisatie. De afdeling is
actief om ook lokaal het nodige aan bij te dragen. Zo is de afdeling nauw betrokken geweest bij de
vormgeving van het nieuwe horecabeleid.
Met het fonds kan de KHN investeren in de zichtbaarheid van Soest voor bewoners en bezoekers. De
KHN merkt wel aan dat de komst van een fonds niet ten koste dient te gaan van de huidige
gemeentelijke (co-)financiering van activiteiten.
Zzp’ers
Soest kent een hoge dichtheid van zzp’ers. Circa een vijfde van de werkende Soester populatie werkt
voor eigen risico en rekening. Dat is ook naar landelijke maatstaven gezien een hoog percentage. Er
zijn twee netwerkorganisaties actief voor zzp’ers: Soest Netwerkt en de Ondernemersladder. Beide
zijn betrokken in dit onderzoek.
Een grote meerderheid van de zzp’ers zal niet meebetalen aan een Ondernemersfonds aangezien zij
vanuit huis werken. Slechts wanneer een zzp’er zakelijk vastgoed gebruikt en/of in eigendom heeft
betaalt zij mee. Dat wordt hier en daar ook als een nadeel gezien. Er zijn zzp’ers die hadden gehoopt
mee te kunnen participeren in een fonds.
Ondanks deze situatie kijken de zzp-organisaties met belangstelling naar de komst van een fonds. In
de netwerken wordt nu al veel gedaan op het punt van kennisdeling en ervaringsuitwisseling.
Mogelijk dat de zzp-netwerken kunnen aanhaken op de activiteiten die vanuit het fonds worden
ontplooid. Het is nog even zoeken naar de financiële inbedding. Mogelijk dat zzp’ers op vrijwillige
basis mee kunnen doen aan activiteiten, na betaling van een schappelijk tarief.
Landbouw
In Soest is ongeveer 60% van de landbouw aangesloten bij de LTO. De lokale afdeling van LTO is
geïnformeerd over het Ondernemersfonds. Er wordt nog actief nagedacht over de mogelijke
meerwaarde. Projecten die vanuit de LTO zijn aangedragen zijn onder meer een publieksevenement
als trekkertrek eventueel in combinatie met de horeca. Open dagen voor bewoners van Soest en
bezoekers. Of een onderzoek naar verduurzaming in de sector.
LTO is voorzichtig kritisch en neemt de informatie mee om te bespreken met haar leden.

Cultuur
De culturele sector werkt op vele vlakken samen, onder andere in het Cultuurplatform waar kennis
en plannen onderling worden gedeeld. Een belangrijk obstakel waar de sector tegenaan loopt is de
structurele financiering van activiteiten en evenementen. Voor eenmalige initiatieven kan de sector
vaak nog aankloppen bij diverse fondsen (zoals Oranjefonds). Maar voor de opzet van terugkerende
activiteiten of projecten met een langere tijdshorizon is de sector op zichzelf aangewezen of
financiering door het bedrijfsleven.
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Museum Soest, Idea en het Cultuurplatform hebben zich positief uitgelaten over de komst van een
fonds. De voorkeur is uitgesproken naar participatie in de gebieden in plaats van een eigen
sectoraandeel.

3.4

Samenvatting draagvlak

De grote meerderheid van georganiseerde ondernemersorganisaties is voorstander van de komst
van een Ondernemersfonds. De besturen ervaren steun bij de leden voor het vormen van een
nieuwe, meer structurele financieringsbasis voor het ontplooien van collectieve plannen.
Gezamenlijk vertegenwoordigen deze partijen enkele honderden Soester ondernemers.
Ook vanuit de non-profit sector hebben we overwegend een positieve waardering mogen beluisteren
ten aanzien van dit initiatief. Vanuit zowel de culturele sector als het zorg- en welzijnsdomein wordt
het fonds gezien als een mogelijkheid om de samenwerking te versterken: onderling en de
samenwerking tussen bedrijven en non-profit. De stelling dat een Ondernemersfonds enkel positief is
voor het bedrijfsleven wordt door deze partijen actief weersproken.
De tegenstand manifesteert zich vooral bij enkele particulieren, een VvE die al een collectief
arrangement heeft en de sportwereld. Het gesprek met defensie heeft lokaal nog niet plaats
gevonden.
De steun voor een fonds is gepaard gegaan met een serie aan inhoudelijke ambities en uitdagingen.
Uit de gesprekken blijkt dat er voldoende plannen zijn die worden opgepakt zodra het fonds actief is.
Van zeer concrete, korte termijn projecten op gebiedsniveau, tot visie gedreven ambities met een
langjarig karakter.
Er is een stevige infrastructuur waar het fonds op kan voortbouwen. In alle gebieden en sectoren met
trekkingsrecht zijn al collectieven actief die op democratische wijze over plannen kunnen beslissen.
Zij staan tevens op voor de intrede van nieuwe organisaties in het collectief, waaronder zeer
nadrukkelijk de non-profit. Veel startende fondsen hebben enige aanloop bij het ‘in de benen helpen’
van ongeorganiseerde gebieden. Daar is in Soest geen sprake zijn. Er zijn ook genoeg talentvolle
mensen die klaar staan om van het fonds een succes te maken. De start van een Soester
Ondernemersfonds belooft daarmee snel en voortvarend te zijn.
Het terugkerende ‘buzz-woord’ in dit onderzoek is “samenwerking”. Vanuit de diverse gebieds- en
sectororganisaties wordt het fonds niet enkel gezien als een ‘potje met geld’, maar vooral als een
broodnodige structuur om meer samenwerking tot stand te laten komen. Samenwerking in het eigen
gebied, samenwerking tussen de gebieden, samenwerking tussen profit en non-profit en
samenwerking tussen ondernemers en overheid. Intenties tot meer en betere samenwerking zijn van
alle tijden. De ervaring is echter dat ze onvoldoende verzilverd worden bij een gebrek aan onderlinge
gespreksrelaties, gezamenlijke organisatie en (toch) gebrek aan financiën en capaciteit. Een
Ondernemersfonds zou volgens partijen wel eens een doorbraak kunnen betekenen. De vorming van
een stevig gemeentebreed trekkingsrecht is daar een eerste teken van. Alle partijen genoemd onder
de eerste bullet zijn de vorming van een gemeentebreed aandeel in het fonds.
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3.5

Conclusies ten aanzien van het draagvlak

Alle georganiseerde partijen met belang in de discussie zijn geraadpleegd. Een belangrijk deel van de
non-profitsector is in het gesprek betrokken. Er zijn twee openbare informatieavonden geweest,
toegankelijk voor alle ondernemers inclusief niet-georganiseerden.
Hoofdconclusie is dat de steun voor een Ondernemersfonds in Soest voldoende robuust is en de
haalbaarheid onder handbereik. Vanuit de ervaring van de andere ruim veertig gemeentebrede
fondsen is de situatie in Soest robuust genoeg om een start te maken met een Ondernemersfonds.
Het initiatief om te komen tot een Ondernemersfonds wordt breed ondersteund en onderschreven
door de grootste ondernemersorganisaties in Soest. Deze organisaties vertegenwoordigen
gezamenlijk enkele honderden Soester ondernemers. Vanuit de non-profitsector zijn overwegend
positieve commentaren ontvangen. Het fonds biedt cultuur, zorg, welzijn en onderwijs de
mogelijkheid de samenwerking te versterken. De onderlinge samenwerking, maar zeker ook de
samenwerking met het bedrijfsleven. De voorkeur van non-profit gaat nadrukkelijk uit naar
participatie in de gebieden, met de ondernemers.
Tegengeluiden zijn afkomstig van de sport en een bedrijfsverzamelgebouw (met een VvE) op de
Soestdijkse Grachten. De betreffende VvE heeft alles naar eigen zeggen reeds collectief geregeld. De
sport vreest hoge kosten en ziet geen meerwaarde.
Een tarief van € 70 per € 100.000 woz-waarde is een passende tariefstelling gezien de ambities en
bestedingswensen in de diverse gebieden en sectoren. Er zijn in het onderzoek geen zwaarwegende
argumenten naar boven gekomen die pleiten voor een lager tarief. De partijen die hebben
aangegeven tegen de komst van een fonds te zijn, zijn tegen vanuit het principe van het fonds niet
omwille van de voorgestelde tariefstelling.
Er is een sterke roep om meer samenwerking tussen de diverse partijen. Het fonds wordt gezien als
een unieke kans om de kansen op samenwerking daadwerkelijk te verzilveren. En te zorgen voor
structureel overleg en deling van belangen. De vorming van een gemeentebreed trekkingsrecht is
daar een eerste aanzet toe. De in 2.3 genoemde indeling in trekkingsrechten is een basis voor de
start van een Ondernemersfonds in Soest. Hierbij is rekening gehouden met de wensen van de
toekomstige gebruikers van het fonds.
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4.

Aanbevelingen

4.1

Inleiding

In de gevoerde gesprekken met de profit en non/profit partijen is een aantal suggesties naar voren
gekomen die bijdragen aan het vergroten van de haalbaarheid en het succes van een
Ondernemersfonds in Soest. Deze suggesties zijn in dit hoofdstuk vertaald naar aanbevelingen, ook
voor de organisatiestructuur van het fonds.

4.2

Uitgangspunten voor Ondernemersfonds in Soest



Er ligt een serie aan inhoudelijke plannen klaar waarmee ondernemers en non-profit aan de slag
willen zodra het fonds er is. Die plannen variëren van klein en korte termijn, tot groot en
langjarig. En van gebieds- of sectorgewijs, tot gemeentebreed en overkoepelend.



Het fonds kan voortbouwen op een goede infrastructuur. Alle gebieden en sectoren met
trekkingsrecht in het fonds beschikken reeds over een collectief. De verenigingen met
trekkingsrecht willen actief nieuwe partijen (o.a. non-profit) gaan betrekken bij het gesprek over
de bestedingen.



Het fonds moet een maatschappelijke uitwerking hebben, waar bedrijven, organisaties en
inwoners zich in kunnen herkennen. Dit vergt een actief bestuur die de partijen bijeen brengt,
informeert via de diverse kanalen (online, lokale kranten, mails, bijeenkomsten). Het doel moet
zijn om meer verbondenheid te genereren tussen de verschillende betrokken partijen.



Het bestuur van het fonds opereert volgens de normen van verantwoord en transparant
bestuur. Dat betekent enerzijds tijdige verantwoording aan de gemeente, een goed inhoudelijk
verslag aan het einde van het jaar inclusief een deugdelijke financiële administratie. Anderzijds
is de verwachting dat het bestuur ook richting de ondernemers en organisatie voldoende
meeneemt in het reilen en zeilen van het fonds. Er wordt gehecht aan een adviesraad waarbij de
trekkingsgerechtigden het bestuur kunnen controleren, evenals een goed toegankelijke website
en de gelegenheid om snel contact te leggen met het bestuur. Het bestuurslidmaatschap is geen
betaalde functie, hoogstens dat gewerkt kan worden met vrijwilligersvergoedingen. De
bestuursleden van het fonds kunnen geen bestuurslid zijn van één van de onderliggende
verenigingen, of een eigen particulier belang in het fondsbestuur inleggen. De bestuurskosten
moeten beperkt zijn tot maximaal 6% van het fondsbedrag. Indien na enkele jaren blijkt dat het
voor minder kan, kan dit percentage omlaag.



Vanuit diverse partijen wordt gehecht aan het gemeentebrede trekkingsrecht, vanuit het idee
dat het fonds meer dient te worden dan de optelsom van gebieds- en sectorbelangen. Meer
samenwerking, meer cross-overs tussen partijen zijn gewenst. Daarop aansluitend tekent de
non-profitsector met nadruk aan in de gebieden te willen participeren. Juist om meer
samenwerking te verkrijgen tussen profit en non-profit. Dat verlangt wel dat de
gebiedsverenigingen zich open gaan stellen voor non-profit organisaties. Dat geldt vooral voor
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de gebieden met veel maatschappelijk vastgoed: Soest-Noord, Soest-Zuid en wijkwinkelcentra.
De verenigingen doen dat graag, en zijn reeds acties aan het ondernemen om dat op gang te
brengen.


Participatie van de gemeente in het fonds wordt zeer op prijs gesteld. Dat geluid valt zowel bij
profit als non-profitorganisaties te beluisteren. De signaalfunctie is daarbij het belangrijkste, de
notie dat de gemeente zich evengoed verknoopt aan de publieke belangen die het fonds
uitdraagt. Meedoen in het fonds door de gemeente draagt bovendien vooral bij aan de
uitwisseling van profit en non-profit in het fonds, gezien het maatschappelijk vastgoed waar de
gemeente over beschikt.



De verenigingen zijn zich bewust dat nieuwe ondernemers zich bij hen kunnen melden met de
komst van het fonds. Dat wordt vooral toegejuicht, het betekent meer talent en
organisatiekracht voor het realiseren van goede plannen. Het betekent daarnaast dat
nieuwkomers de mogelijkheid krijgen om mee te praten over de bestedingen. Mee betalen
betekent in het fonds ook meebepalen – alles in redelijkheid uiteraard.



Het fonds dient een gebruiksvriendelijke systematiek te kennen. Het opstellen en indienen van
aanvragen door de verenigingen moet niet nodeloos ingewikkeld zijn. Er mag verwacht worden
dat plannen gemotiveerd worden en van een begroting voorzien zijn, maar de vormvereisten
dienen beperkt te zijn om de toegankelijkheid van het fonds te vergroten. Het fondsbestuur zal
met zekere snelheid over aanvragen beslissen om vertraging te vermijden.



Het fonds zal extra energie en tijd moeten investeren in de sectoren en gebieden waar de
bestedingen minder nadrukkelijk voor het oprapen liggen. Dat geldt in ieder geval voor de sport,
en daarnaast voor defensie en het buitengebied.



In gesprekken met stakeholders is retributie aan de orde gekomen. Ten behoeve van het
draagvlak wordt geadviseerd retributie op voorhand niet uit te sluiten.

3.2

Organisatiestructuur

Op basis van de leading practices elders in het land en de reacties van de regiegroep en ondernemers
komen we tot het volgende voorstel. Een structuur bestaande uit in ieder geval drie onderdelen: het
stichtingsbestuur, een adviesraad en een secretariaatsfunctie. Ook de communicatie is in deze
paragraaf toegelicht.
Stichtingsbestuur
Het fonds krijgt de vorm van een stichting met een eigen bestuur. Het wordt een geheel
onafhankelijke rechtspersoon, die los staat van de ondernemersverenigingen, van de gemeente of
van welke ‘gevestigde’ partij ook maar. Geen van de huidige bestuursleden van de
ondernemersverenigingen of BMO zal zitting nemen in het stichtingsbestuur om de
onafhankelijkheid te borgen. Het is zoeken naar betrokken, professionele mensen met hart voor
Soest en de lokale economie. De huidige initiatiefgroep van ondernemers komt met een voorzet voor
een eerste bestuur voor het Ondernemersfonds.
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We hebben het in eerste instantie om een oprichtingsbestuur. De personen in dat bestuur moeten
bereid en in staat zijn om te pionieren in een opbouwfase. Het gaat uiteindelijk om een ‘startup’ in
samenwerking. Na de pioniersperiode komt het Ondernemersfonds wat meer in een beheersfase,
dan zijn er mogelijk weer andere mensen nodig. Aan kandidaten voor het oprichtingsbestuur zal dus
in eerste instantie een projectmatige betrokkenheid voor een overzichtelijke periode worden
gevraagd. Het zal gaan om mensen die:





Pleitbezorger van samenwerking tussen ondernemers willen zijn
Creativiteit en ondernemerschap meebrengen
Het gebied goed kennen en het gesprek met ondernemers kunnen starten
Bereid zijn om te werken binnen de methodes, visies en afspraken uit dit rapport.

De gedachte gaat uit naar een bestuur van vijf personen. Zij zullen hun werkzaamheden om niet – of
hoogstens een vrijwilligersvergoeding - verrichten, zoals de gewoonte is van alle bestuurders van
ondernemersverenigingen.
Na verloop van de pioniersfase, heeft het bestuur in de kern nog twee taken:




Toezien op de rechtmatigheid van bestedingsvoorstellen (is er genoeg geld en is er op
transparante wijze tot de besteding besloten), administratief verwerken, verantwoording
afleggen aan de gemeente.
Ondersteunen, bemiddelen, informatievoorziening, werken aan resterende ‘witte vlekken’.

Adviesraad
In de meeste Ondernemersfondsen functioneert een ‘adviesraad’, waarin de gebruikers van het
fonds verzameld zijn. Concreet: vertegenwoordigers van de besturen van de verenigingen en van
andere allianties die gebruik maken van hun trekkingsrecht. Om de zzp’ers volledig aan te laten
haken bij dit initiatief is het voorstel om ze als adviserend lid onderdeel uit te laten maken van de te
vormen adviesraad. Zo geeft de Adviesraad advies over de jaarrekening. Zodra deze openbaar is
wordt deze besproken in de Adviesraad van het fonds, waarin alle ondernemersverenigingen zitten.
Het uitgangspunt is dat het bestuur van het fonds rekening houdt met de adviezen van de
adviesraad. Op cruciale punten zoals veranderingen (ook kleinere) in de trekkingsrechtensystematiek
en het voortbestaan van het fonds na de evaluatie in 2023, zal een negatief sentiment van de
adviesraad in de praktijk een dwingend feit zijn. De adviesraad heeft één echte bevoegdheid, maar
dat is direct een belangrijke. Het kan het voltallige bestuur van het fonds ontslaan bij aantoonbaar
disfunctioneren. Op deze wijze wordt voorkomen dat het fonds al te veel bij de ondernemers
‘wegloopt’. Er zijn geen praktijkvoorbeelden bekend van actieve toepassing van deze bevoegdheid bij
andere fondsen. Onder normale omstandigheden is het in zijn geheel niet nodig, laten we er vanuit
gaan dat het in Soest ook niet zo ver zal komen.
De adviesraad heeft drie taken:




‘Terugpraten’ tegen het bestuur van het fonds, bespreken van jaarrekening en verslag,
hoofdlijnen van beleid.
‘Marktplein’ voor de verenigingen, ‘roadshow’ van goede plannen en bestedingen en wat de
verenigingen maar met elkaar willen delen, platform voor inspiratie.
Goedkeuren van de plannen voor Soestbrede bestedingen, voor te dragen door de Soester
Zakenkring.
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De bijeenkomsten van de Adviesraad zijn openbaar. Ook externe partners van het
Ondernemersfonds, zoals leden van de gemeenteraad en het College van B&W, zijn welkom. De
voorzitter van de Adviesraad wordt aangewezen door het bestuur van de Soester Zakenkring, waarin
de voorzitters van alle deelnemende verenigingen zijn afgevaardigd.

Secretariaat
De ervaring in andere Ondernemersfondsen is dat omstreeks 6% van het fonds nodig is voor
beheerskosten. Die 6% kan vragen oproepen. En terecht. Het fonds is er niet voor zichzelf, maar staat
in dienst van de ondernemersverenigingen. Daar hoort een sobere bedrijfsvoering bij. Toch zijn er
redenen om geld uit te trekken voor een professioneel beheer:






Het gaat om publiek geld, waar verantwoording over moet worden afgelegd. Rekening,
verantwoording en accountantsverklaring moeten kloppen.
De ervaring is dat een fonds groter dan 200.000 euro niet meer met alleen vrijwilligers te
beheren valt. De risico’s worden te groot.
Er moet een goed administratief aanbod worden gedaan aan de verenigingen, ze moeten
‘ontzorgd’ worden door de beheerslast bij het fonds te leggen. De beheerskosten moeten door
de verenigingen ervaren worden als de prijs voor goede dienstverlening. Daar hoort zeker ook
de zorg bij dat over alle daarvoor in aanmerking komende uitgaven uit het fonds de btw
teruggevorderd wordt.
Zeker in de opbouwfase van het fonds is capaciteit nodig om zaken te organiseren en
verenigingen te helpen.

Er is dus een fondssecretaris of –manager nodig, die de administratie verricht (dan wel een bureau
aanstuurt om dat te doen), aanvragen afwikkelt, het bestuur ondersteunt en vraagbaak en
ondersteuner is voor de verenigingen. Wat er met de geraamde 6% gebeurt, wordt tot in detail
zichtbaar gemaakt in de jaarrekening en voorgelegd aan de Adviesraad. Die kan zich uitspreken over
de hoogte van het bedrag en de gewenste ‘deliverables’.

Communicatie
In Soest willen de initiatiefnemers alle initiatieven en plannen die in het fonds omgaan publiceren op
een website. Zij laten zich daarbij inspireren door de website van het Ondernemersfonds in Wijk bij
Duurstede (zie www.Ondernemersfondswijkbijduurstede.nl). De overzichtelijkheid van deze site
spreekt de ondernemers in Soest aan. Het Soester Ondernemersfonds wil op een ander punt weer
anders functioneren. In Wijk bij Duurstede heeft het fondsbestuur een zware inhoudelijke stem in de
toewijzing van financiering. In Soest zullen de ‘trekkingsgerechtigden’ nadrukkelijker aan zet zijn. De
plannen worden op gebieds- en sectorniveau geformuleerd. Het voornemen in Soest is dat het
bestuur alleen bij zwaarwegende argumenten (te weinig trekkingsrecht, onvoldoende of onduidelijke
financiële verantwoording) een voorstel zal afwijzen. Daarmee volgt Soest de meer gebruikelijke lijn
van veel bestaande fondsen (o.a. Leiden, Utrecht en Meppel).
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4.3

De ‘governance’ van het fonds

Belangrijk is dat elke ozb-betaler moet kunnen meepraten en meebeslissen over bestedingen uit het
fonds. Daarom is er een voorkeur voor de verenigingsstructuur (in plaats van bijvoorbeeld een
stichting): elke ondernemer kan lid worden van een vereniging. Aandachtspunt daarbij is het soms
grote verschil in financiële bijdrage, immers onroerend goed en waardering hiervan verschilt per
object. Een bedrijf dat via de ozb duizenden euro’s bijdraagt aan het fonds mag in de praktijk meer
gewicht laten gelden dan een bedrijf waarbij het om tientjes gaat. De besturen van de verenigingen
hebben een taakstellingen om iedereen tot z’n recht te laten komen. De enige algemene
randvoorwaarden voor een succesvol fonds lijken eigenkijk dat er lokale voortrekkers moeten
opstaan en dat er sprake is van een duidelijke en transparante organisatie (governance).
Transparantie in de bestedingen is voor een Ondernemersfonds van cruciaal belang, om drie
redenen:





een Ondernemersfonds werkt met geld van publieke herkomst (er wordt immers gebruik
gemaakt van de ozb als heffingsmedium), ook al is de besluitvorming in een Stichting
Ondernemersfonds privaat
het budget van het fonds moet door de ondernemers als ‘van henzelf’ ervaren worden, niet als
een ‘subsidiepot’; dat vraagt om inzicht voor iedereen die betrokken is
wanneer goede plannen en projecten bekend zijn bij anderen, kunnen zich andere initiatieven
erbij aansluiten.

Daar kan een Governance Code in voorzien, om de transparantie en goed bestuur binnen het
Ondernemersfonds te borgen, het voorkomen belangenverstrengelingen. De afspraken tussen
gemeente en fonds op hoofdlijnen worden vastgelegd in een convenant, dat voor een periode van
vier jaar wordt afgesloten. Het raamwerk van dit concept is opgebouwd vanuit de ‘landelijke praktijk'
van ruim veertig gemeentebrede fondsen. Het is daarmee een praktisch en juridisch beproefde
overeenkomst.

4.4

Evaluatie

Geadviseerd wordt om na drie jaar het Ondernemersfonds te evalueren. Hoewel de ervaring elders
in het land goed is, is die evaluatie geen formaliteit. De inzet is niet alleen een mogelijke verbetering,
maar ook het voortbestaan van het fonds zelf. Het fonds heeft, met andere woorden, drie jaar om
zichzelf te bewijzen. In het met de gemeente te sluiten convenant wordt opgenomen dat het ozbtarief weer omlaag gaat, mocht na drie jaar besloten worden tot opheffing van het fonds.
Het is aan het bestuur van het fonds om een vorm te kiezen voor de evaluatie. Het moet een
evaluatie zijn met voldoende informatie en houvast voor ten minste twee partijen: de adviesraad van
het fonds (als vergadering van alle partijen met trekkingsrecht) en de Gemeente Soest. In de praktijk
van de langer bestaande fondsen gaat het als volgt:


Een extern bureau krijgt opdracht om een onafhankelijke evaluatie te verrichten.
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In de evaluatie worden de partijen met trekkingsrecht, grote ozb-betalers en de gemeente
gehoord.
Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: de mening van de gebruikers over de werkwijze,
klantvriendelijkheid, effectiviteit en voortbestaan van het fonds; de bijdrage van het fonds aan
het organiserend vermogen van de ondernemers in Soest en aan de organisatiegraad; de
omvang en veelzijdigheid van de uitgaven vanuit het fonds; de governance en transparantie; het
innovatieve dan wel consoliderende karakter van de uitgaven; de bijdrage aan de economische
stabiliteit en groeikansen van de economie van Soest; de tariefstelling.
Het bestuur van het fonds verbindt conclusies aan de evaluatie en legt die voor aan de
Adviesraad en aan de gemeenteraad.

Het fonds is er niet voor zichzelf en moet geen ‘structuur om de structuur’ worden. Daarom moeten
er ook na de eerste evaluatie om de drie tot vijf jaar nieuwe evaluaties volgen. Hoewel niet elk jaar
het voortbestaan van het fonds weer principieel ter discussie hoeft te staan, zijn periodieke
momenten om eens goed te kijken naar structuur, werkwijze en legitimering nodig om de zaak
scherp te houden.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Reeds bestaande collectieven

Soest kent een fijn vertakt netwerk aan ondernemersorganisaties.


De Soester Zakenkring is de overkoepelende ondernemersorganisatie waar alle ondernemers in
Soest en Soesterberg zich bij kunnen aansluiten. Onder de leden van de Soester Zakenkring
bevinden zich naast ‘reguliere bedrijven’ ook sociaal maatschappelijke instellingen en ideële
stichtingen. In 2019 telde de Soester Zakenkring circa 160 leden.
De Soester Zakenkring organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor haar leden, gericht op
onderlinge kennisdeling en bevordering van het lokale ondernemersklimaat. Zij zet zich
daarnaast in voor de belangenbehartiging van het lokale bedrijfsleven.
Het is tevens de koepelorganisatie waar de verschillende gebied- en sectororganisaties zich
hebben aangesloten, en waar onderlinge afstemming en overleg plaatsvindt. Aangesloten
organisaties zijn: de bedrijvenkring Soestdijkse Grachten, ONS-netwerk Soesterberg, coöperatie
bedrijventerrein Richelleweg, zp-organisatie Soest Netwerkt, de KHN afdeling Soest, de
winkeliersverenigingen en uitvoeringsorganisatie BMO.



De bedrijvenkring op de Soestdijkse Grachten, met ruim 100 aangesloten bedrijven. De
bedrijvenkring houdt zich bezig met beveiliging en onderhoud van het terrein, bewegwijzering,
onderhoud van slag- en draaibomen, communicatie met derden.



Het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS), met ruim vijftig aangesloten bedrijven. Leden zijn
zowel gevestigd op de bedrijventerreinen als in het winkelgebied, of elders in het dorp (zie 2.3).



De volgende winkeliersverenigingen zijn in Soest actief:
 De ondernemersvereniging Van Weedestraat, met bijna 60 aangesloten bedrijven in en
rondom de winkelstraat (inclusief Steenhoffstraat, Burgemeester Grothestraat).
 De winkeliersvereniging Soest Zuid, met circa 25 tot 30 leden.
 De kleinere wijkwinkelverenigingen in Smitsveen en Overhees
 Onder de paraplu van ONS, Winkelhart van Soesterberg (Rademakersstraat)



Soest Netwerkt is het platform voor de zzp’ers in Soest, er zijn nu circa 75 betrokken leden. Het
netwerk organiseert periodiek bijeenkomsten waarbij kennis en ervaringen met elkaar worden
gedeeld, naast meer algemene netwerkactiviteiten. Daarnaast is ook de Ondernemersladder
actief, een nieuw netwerk met circa 55 leden. Zij ondersteunen zzp’ers bij de start of
doorontwikkeling van hun bedrijf.



Op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten zijn twee verenigingen van eigenaren actief. Zij zijn
aangesloten bij de bedrijvenkring, en beschikken over een autonoom handelend bestuur. De
vve’s zijn gevestigd op particulier terrein afgeschermd met hekwerk.



De horeca heeft zich verenigd in de lokale afdeling van de branchevereniging Koninklijke Horeca
Nederland, de lokale afdeling heeft enkele tientallen leden
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Het Cultuurplatform is het netwerk waar de meeste culturele instellingen bij zijn aangesloten,
evenals een groot aantal individuele kunstbeoefenaars. Het platform functioneert als
belangenbehartiger, netwerkorganisatie, en als ‘marktplein’. Er zijn circa 60 organisaties lid van
het platform, van zanggezelschappen tot het Nationaal Militair Museum.



De Sport Federatie Soest is de belangenbehartiger waar alle sportverenigingen in de gemeente
bij zijn aangesloten.



De Land- en Tuinbouworganisatie heeft een lokale afdeling voor de hele regio Eemland. Het is
onbekend hoeveel Soester agrarische bedrijven aangesloten zijn bij LTO.
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Bijlage 2

Reacties op gemeentelijke informatieavond 24 juni 2019

Onderstaande een overzicht van de ontvangen ‘kaarten’ op gemeentelijke informatieavond 24 juni.
De deelnemers hebben op de vraag ‘wat vindt u van het Ondernemersfonds’ de keuze gekregen
tussen: Enthousiasme, acceptatie, gelatenheid en protest.

Enthousiasme/accep/gelaten/protest Aantal
Blanco
1

Gelatenheid
Protest

3
9

Protest en enthousiasme

1

Acceptatie
Enthousiasme
Acceptatie en enthousiasme

2
8
2
26(*)

Opmerkingen
Museum Soest. Positief om mee te doen.
Voorstander voor systematiek geografische
trekkingsgebieden. Hiermee wordt
verbondenheid tussen profit en non-profit
bereikt.
Soest heeft veel 1 pitters: ZZP zonder vastgoed
waar ik er één van ben. Deze vallen niet onder
dit plan. Dat vind ik een gemis. Een vorm van
organisatie bij de gemeente is positief.
Sportverenigingen zouden uitgesloten moeten
worden, zijn geen ondernemers. Sport moet
voor iedereen betaalbaar blijven toch? De
genoemde bedragen rammelen, dat maakt
achterdochtig.
Binnen de landbouw bestond eerder het
systeem van het Landbouwschap. Dat werd
verboden. Mag dit systeem dan wel? LTO

(* het aantal aanwezigen, niet zijnde raadsleden en ambtenaren, vastgelegd op de presentielijst
was 16)
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Bijlage 3

Respondenten

Bestuur Soester Zakenkring
Bestuur bedrijvenkring Soestdijkse Grachten
Bestuur ONS-Netwerk Soesterberg
Bestuur ondernemersvereniging Van Weedestraat
Bestuur winkeliersvereniging Soest-Zuid
Voorzitter Soest Netwerkt
Voorzitter Ondernemersladder Soest
Directeur-bestuurder Stichting Balans
Voorzitter Museum Soest
Bestuur LTO afdeling Eemland
Bestuursleden Sport Federatie Soest
Vertegenwoordigers VVE Koningspark en VVE Zuidergrachten
Bestuur Koninklijke Horeca Nederland afdeling Soest/Baarn
Bestuurslid Fonds voor Soest
Voorzitter Cultuurplatform
Vertegenwoordiger Nationaal Militair Museum
Directeur-bestuurder RegioCultuurCentrum Idea
Vertegenwoordiger Bink Kinderopvang
Directeur Zippies (kinderopvang)
dhr. Higler (correspondentie per mail)
Vertegenwoordiger Smurfit Kappa
Vertegenwoordiger Becker
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