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Informerend 
Zaaknummer: 373014 
 
 
Geachte raad, 
 
Met deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken rond de vorming van een 
ondernemersfonds vanaf 2018 en de overbrugging 2017. 
 
Aanleiding 
Op 6 juni hebben wij uw raad geïnformeerd over de stand van zaken rond de oprichting van een 
ondernemersfonds in 2018. In deze raadsbrief geven wij aan -ter overbrugging naar het nieuwe fonds-  
hoe in 2017 bestaande plannen doorgang kunnen vinden. Wij hebben ondernemers gevraagd 
concrete plannen in te dienen. Deze plannen kunnen we beschouwen als een aanvraag uit de huidige 
subsidieregeling “Beleidsregels Ondernemersfonds Gemeente Enkhuizen 2010”. 
 
Aanvraag SOE 
De Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen (SOE) heeft nu een plan ingediend met concrete 
activiteiten voor een bedrag van € 80.000,-. 
 
Het activiteitenplan bestaat uit: 
1. Organisatiekosten SOE; 
2. Projecten Parkmanagement Enkhuizen (PME); 
3. Nieuwe initiatieven gedurende de loop van 2017. 
 
Aanvraag SSE 
In april 2017 heeft de Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE) voor haar uitvoeringsplan 2017 
een bijdrage ontvangen van € 80.000,-. Wij hebben prestatieafspraken gemaakt met SSE over dit 
uitvoeringsplan. Inmiddels hebben wij van SSE een vorm van verantwoording ontvangen. Over deze 
verantwoording gaan wij ons nog buigen. Tevens heeft SSE een aanvullende aanvraag ingediend 
voor een extra financiële bijdrage over 2017 van nog € 64.000,-. 
 
Deze tweede aanvraag is als volgt opgesplitst: 
1. €  20.000,- voor het continueren van de werkzaamheden van de stadsmanager; 
2. € 44.000,- voor de aankleding van de binnenstad en een proef met nieuwe verlichting, 

markten met kerstsfeer en het al dan niet nog één jaar handhaven van de oude feest-
verlichting. 

 
De aanvraag van SSE voor extra financiële middelen in 2017 hebben wij afgewezen omdat eerder 
duidelijk is afgesproken dat er een maximaal budget van € 80.000,- beschikbaar is. SSE wordt 
nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid tot het aanvragen van extra subsidie voor 2017 bij SOE. 
 
Informatieverstrekking 
SOE heeft aangegeven de overbrugging en de financiering van haar activiteitenplan te zien als 
vingeroefening naar het nieuw ondernemersfonds. Wij geven hen dan ook graag gelegenheid en de 
ruimte om initiatieven over 2017 te beoordelen en hiermee te experimenteren in aanloop naar de 
daadwerkelijke invoering van het nieuwe fonds. Uiteraard worden duidelijke prestatieafspraken 
gemaakt over de besteding. Naar onze mening is de bijdrage van € 80.000,- voor de resterende 
periode over 2017 voldoende om de activiteiten via SOE uit te kunnen voeren, inclusief de aanvraag 
van SSE met betrekking tot de stadsmanager en overige projecten. In de SOE-aanvraag zien wij een 
aantal activiteiten die naar onze mening niet passen in de huidige subsidieregeling. De subsidie is 
namelijk niet bedoeld voor organisatiekosten maar voor activiteiten. Overigens is er al eerder een 
totaalbedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor het oprichten van een ondernemersfonds. 
 
 



 

Vervolg 
Momenteel wordt met betrekking tot het oprichten van een ondernemersfonds het initiatief uitgezet tot 
het uitvoeren van een draagvlakmeting. De uitkomsten hiervan zullen wij via een raadsvoorstel aan u 
voorleggen samen met een concept uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en de stichting 
ondernemersfonds. 
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