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Informerend 
Zaaknummer: 606916 
 
 
Geachte raad, 
 
Met deze raadsbrief informeren wij u, conform onze toezegging tijdens de vergadering van de 
commissie BOFS, over de risico's van het starten van een nieuw ondernemersfonds middels een 
amendement op de belastingnota 2017. Ook willen wij u de mogelijkheden schetsen van een 
alternatief waarbij een dergelijk fonds, op basis van een OZB verhoging, in 2018 zou kunnen starten. 
 
Aanleiding 
In de commissievergadering van 21 november jl. is u toegezegd dat wij ons advies, betreffende de 
bekostiging van een Ondernemersfonds 2.0, op schrift zullen zetten en tijdig aan uw raad zullen 
verstrekken. Met deze raadsbrief voldoen wij aan deze toezegging.  
 
Informatieverstrekking 
In de aanloop naar de behandeling van de belastingnota zijn er ideeën ontstaan over een 
amendement waarbij, door een OZB verhoging van het tarief voor niet-woningen, in 2017 een nieuw 
Ondernemersfonds mogelijk gemaakt zou worden. Wij staan positief tegenover een dergelijk fonds en 
zien het goede werk dat door verschillende partijen is gedaan in de voorbereiding tot een dergelijk 
fonds. Wel zien wij ook risico’s bij een dergelijk amendement op de belastingnota:  
 
1. De volgorde van besluitvorming.  

De Koninklijke weg van beleids- en besluitvorming zou naar onze mening moeten verlopen via 
behandeling in de Kadernota en begroting. Een amendement op de belastingnota zou betekenen 
dat er een alleen een belastingbesluit wordt genomen zonder dat wij of uw raad zich hebben 
uitgesproken over de organisatie van een ondernemersfonds en de daarvoor geldende 
spelregels.  

 
2. De uitvoeringsovereenkomst 

Er liggen wel ideeën over een uitvoeringsovereenkomst (de spelregels tussen fonds en 
gemeente) maar daar zitten nog open einden in. Bijvoorbeeld de positie van sportverenigingen, 
onderwijsinstellingen, garageboxen etc. Ook is nog niet duidelijk hoe de trekkingsrechten per 
gebied of thema precies geregeld worden.  

 
3. Juridisch  

Een verhoging van de OZB op dit moment brengt juridische risico’s met zich mee. Mede omdat 
het draagvlak onduidelijk is kunnen er bezwaarmakers worden verwacht. Dit risico wordt vergroot 
omdat er geen duidelijke onderbouwing aan een verhoging ten grondslag ligt.  

 
4. Draagvlak 

Er is door ondernemers met een aantal stakeholders gesproken, maar de ideeën over een fonds 
zijn nog niet besproken met alle ondernemers. Er is een groep in het (ongeorganiseerd) 
bedrijfsleven en andere instellingen die nog niet geïnformeerd zijn over de plannen. Wij zijn van 
menig dat het draagvlak nog niet voldoende aangetoond is om nu al tot een OZB verhoging te 
besluiten. 

 
Als “Plan B” kunnen wij met ondernemers verkennen hoe hun activiteiten voor 2017 met bestaande 
middelen gedekt kunnen worden. Intussen kunnen de open einden voor een nieuw ondernemersfonds 
uitgewerkt worden. Hierover kan vervolgens zorgvuldige besluitvorming plaatsvinden.  
 
Wij hebben de ondernemers inmiddels gevraagd om de financiële behoefte voor 2017 in beeld te 
brengen. Momenteel zijn er vanuit onze huidige begroting middelen beschikbaar om hier dekking voor 
te geven. Zo is er de huidige reserve ondernemersfonds en de middelen voor stadsmanagement die 
in 2016 en 2017 begroot zijn. Indien er meer middelen nodig zijn, kan uw raad besluiten om 
aanvullend geld ter beschikking te stellen.  



 

 
 
Vervolg 
Wij wachten het standpunt van uw raad betreffende de belastingnota 2017 af. Daarna zullen wij verder 
in gesprek gaan met de vertegenwoordigers van het Ondernemersfonds 2.0. 
 
 
Enkhuizen, 29 november 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen 
De wnd.-secretaris,      De burgemeester, 
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