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Aanleiding tot oprichting OFG

• Versterking van ondernemersinitiatieven t.b.v. vitaliteit stad

• Tegengaan free ridership.

• Stimulering organisatiegraad.



Initiatiefnemers

• Gemeente Gouda

• Kamer van Koophandel Rotterdam

• Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening

• Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda

• MKB Nederland Zuid-Holland

• VNO-NCW Rijn Gouwe



Bestuur

• Vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel Rotterdam

• Vertegenwoordiger Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening

• Vertegenwoordiger Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda

• Vertegenwoordiger van de winkelgebieden buiten het centrum van Gouda

• Vertegenwoordiger not-for-profit sector Gouda

• Vertegenwoordiger Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gouda

• Onafhankelijk voorzitter



Doel en taken

OndernemersFondsGouda
• Meer stadsbrede, gebiedsgerichte of sectorgerichte collectieve initiatieven.

• OFG beheert de door de gemeente verstrekte subsidie.

• OFG beschikt over aanvragen van ondernemersorganisaties die:

– rechtspersoonlijkheid, representatief met collectieve doelen

– vertegenwoordiging per gebied of een Gouda-brede sector

• OFG richt zich hierbij mede op:

– stimuleren en ondersteunen (nieuwe) ondernemersverenigingen

– not for profit organisaties



Overige aspecten

• Gouda verdeeld in 12 gebieden en 1 sector Gouda-breed: transmuraal

• OFG gelden vervangen geen bestaande uitgaven van gemeente .

• Duur convenant 3 jaar.

• Bij stopzetten subsidie vervalt de 5% opslag OZB

• Reservering niet opgenomen/niet goedgekeurde bedragen.



Financiering

• Opslag 5% OZB niet-woningen als gemeentelijke subsidie

• 90% als voorschot, 10% op basis van nacalculatie.

• De hoogte van de trekkingsrechten per gebied of per sector worden 

bepaald door de hoogte van de 5% extra OZB m.b.t. niet-woningen van 

desbetreffend gebied of sector.



De resultaten: 

• Oprichting nieuwe ondernemersverenigingen

• Kennismakingsbijeenkomsten , open dagen op industrieterreinen

• Organiseren parkmanagement, beveiliging, collectief dienstenpakket etc. 

• Investering in positionering 

• Sector transmuraal:

– Project Gouda “schaatst

– Project Gouda “fietst”

• De Goudse binnenstad (SOG):

– Bloemversiering

– Intocht Sint Nicolaas

– Toegangsborden

– Kerstverlichting

– Doe-platform 



Kortom:

• Het OFG is en succes omdat:

– Free Riders betalen nu mee

– Leidt tot hogere budgetten maar ook tot kostenverlaging van de welwillende detaillist 

die al meebetaalde

– Heeft de organisatiegraad en betrokkenheid verhoogd

– Heeft tot vele en mooie en meer initiatieven geleid

– De ondernemers zijn tevreden evenals de bezoekers

– Ondernemers besteden hun eigen geld. Maximale democratie!



Bedankt voor uw aandacht!


