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Informerend 
Zaaknummer: 373014 
 
 
Geachte raad, 
 
Met deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken rond het draagvlakonderzoek 
ondernemersfonds. 
 
Aanleiding 
Op 11 september jl. ontvingen wij van de OFE (Ondernemersfederatie Enkhuizen) een brief waarin zij 
een dringend beroep doen op ons college om niet verder te lopen op deze doodlopende weg en de 
(draagvlak)enquête niet te houden. De OFE heeft deze oproep ook aan uw raad gestuurd. Via deze 
brief stellen wij u op de hoogte van onze reactie hierop.  
 
Informatieverstrekking 
Op 6 december 2016 heeft uw raad een motie aangenomen waarin de wens werd uitgesproken om te 
komen tot een ondernemersfonds. Daarbij heeft uw raad de voorwaarde meegegeven om “de 
aanwezigheid van voldoende draagvlak te toetsen”.  
 
Op 6 juni hebben wij u per brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom het 
ondernemersfonds. Daarin hebben wij aangekondigd dat er een draagvlakmeting zou komen als 
aanvulling op de gesprekken die de initiatiefnemers van het ondernemersfonds hebben uitgevoerd. 
Deze brief is ter bespreking geagendeerd voor de commissie BOFS van 26 juni jl. Tijdens deze 
commissievergadering is niet geconcludeerd dat een dergelijke meting onnodig is. Wij willen alle 
belastingplichtigen (niet-woningen) de kans geven om zich uit te spreken op basis van een éénduidige 
uitleg van een ondernemersfonds. Daarom zijn wij verder gegaan met de voorbereiding van een 
draagvlakenquête. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen hebben wij de regie hiervoor naar ons toe 
getrokken. Dat hebben wij in de raadsbrief van 22 augustus jl. nogmaals aan uw raad meegedeeld. 
 
De noodzaak om een draagvlakenquête uit te voeren hebben wij op meerdere momenten met de 
ondernemers gecommuniceerd. Ook hebben wij dit met twee argumenten onderbouwd: 
1. Niet alle 1269 belastingplichtigen voor een niet-woning hebben zich uit kunnen spreken; 
2. Er is nergens een eenduidig verhaal beschikbaar waar het ondernemersfonds is uitgelegd. 

Daardoor is niet controleerbaar waar men ja of nee tegen zegt.  
 
Om deze redenen hebben wij de initiatiefnemers ook geadviseerd om hun website 
www.ondernemersfondsenkhuizen.nl van de juiste informatie te voorzien.  
 
Vervolg 
Wij zijn van mening dat het overzicht van gesprekken door de initiatiefnemers nog geen volledig beeld 
geeft van draagvlak voor een ondernemersfonds, zoals in de motie van 6 december 2016 is gewenst. 
Op dit moment doen wij niets anders dan het uitvoeren van het gestelde in de motie van 6 december 
2016. Bij het voorstel om tot een ondernemersfonds te komen wordt het onderzoek als bijlage 
toegevoegd. 
 
Om u de gelegenheid te geven om dit onderwerp te bespreken hebben wij het versturen van de 
enquête opgeschort tot na de raadsvergadering van 19 september 2017.  
 
 
Enkhuizen, 14 september 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen 
De secretaris,              De burgemeester, 
 
 
Mevr. mr. M.J. Schadé  J.G.A. Baas 

http://www.ondernemersfondsenkhuizen.nl/
































Geachte heer/mevrouw,  
 
De gemeente Enkhuizen heeft namens de ondernemersverenigingen in de stad het verzoek gekregen 
om een ondernemersfonds mogelijk te maken die financieel gevoed wordt door een verhoging van 
de OZB voor niet-woningen.  Omdat u OZB betaalt voor een niet-woning ontvangt u deze brief met 
de mogelijkheid om uw mening over een dergelijk fonds aan ons duidelijk te maken.  
 
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek worden in november voorgelegd aan de gemeenteraad 
van Enkhuizen. Deze neemt dan ook een besluit over het invoeren van het Ondernemersfonds 
Enkhuizen.  
 
Wat is in het kort een ondernemersfonds?  
Als er positief besloten gaat worden over een ondernemersfonds betekent dat een verhoging van de 
OZB voor niet-woningen in de stad. Op basis van de huidige OZB regeling komt deze verhoging neer 
op een verhoging van ongeveer 15% ten opzichte van het bedrag dat u anders betaalt. De opbrengst 
daarvan wordt vervolgens door de gemeente overgemaakt aan het Ondernemersfonds Enkhuizen. 
Uit dit fonds kunnen initiatieven bekostigd worden die het collectieve ondernemersklimaat in de stad 
verbeteren. Het ondernemersfonds heeft een onafhankelijke commissie welke gaat over de 
toekenning van aanvragen uit het fonds.  Daarbij wordt het principe gehanteerd dat de opbrengst 
per gebied ook terugvloeit in dat gebied. Er zijn nog een aantal aanvullende voorwaarden door de 
stichting benoemd. Meer details over het voorgenomen ondernemersfonds vindt u op 
www.ondernemersfondsenkhuizen.nl 
 
Hoe doet u mee aan dit belangrijke draagvlakonderzoek?  
1.  Ga op uw PC, laptop of tablet naar internet 

2.  Vul in de adresbalk bovenaan uw scherm het volgende adres in 

www.startvragenlijst.nl/enkhuizen 

3.  Log in met code <id, Arial 10 Bold> 

4.  Vul de vragenlijst helemaal in 

 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 2 minuten en kan tot en met vrijdag … 2017. 
 
Wie voert de draagvlakpeiling uit? 
I&O Research voert de draagvlakpeiling uit in opdracht van de gemeente Enkhuizen. I&O Research is 
een onafhankelijk onderzoeksbureau dat voor meerdere gemeenten in Nederland dergelijke 
peilingen uitvoert. I&O Research houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De 
gegevens die u verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. 
 
Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research. 
U kunt deze helpdesk bereiken via 0800-4050602 (gratis) of via helpdesk@ioresearch.nl.  
  
Wij hopen dat u meedoet en stellen uw medewerking aan het draagvlakonderzoek zeer op prijs! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens burgemeester en wethouders van  
Enkhuizen,  
 
 

http://www.ondernemersfondsenkhuizen.nl/
http://www.startvragenlijst.nl/enkhuizen
mailto:helpdesk@ioresearch.nl


E. Struijlaart 
Wethouder Economische Zaken 
 
Omdat deze brief automatisch is aangemaakt is deze niet ondertekend 




