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Voor de file heen, na de file terug (15.30-21.00 uur) 
 
Thema: 
Niet verwachte bijeffecten!  
Wat komt er op je af als het ondernemersfonds een succes wordt? 
 

 
Dagvoorzitter Paul Oord 

Om 16.00 uur heet dagvoorzitter Paul Oord, secretaris NVBO, iedereen welkom namens NVBO 
en S.O.G. bij deze 1e regiobijeenkomst. De rode draad van deze bijeenkomst is het 
OndernemersFondsGouda (OFG). Na elke presentatie zijn er mogelijkheden om vragen te 
stellen en wordt er gediscussieerd. 
 
De stad Gouda kent sinds 1 januari 2009 een ondernemersfonds op basis van OZB; een 
relatief jong ondernemersfonds dus. De ervaringen tot nu toe zijn positief en de deelnemers 
zijn zeer enthousiast. De eerste spreker is de heer Kaspar Karssen, voorzitter VNO-NCW 
RijnGouwe. Hij geeft een presentatie over de totstandkoming van het 
OndernemersFondsGouda. 
 

Kaspar Karssen 

De heer Karssen, eigenaar van Karssen Office en voorzitter van VNO-NCW RijnGouwe 
(belangenbehartiger ondernemers Midden Holland), is vanaf de eerste gesprekken betrokken 
geweest bij het ontstaan van het OndernemersFondsGouda. In beginsel stonden hij en zijn 
organisatie niet te wachten op een lastenverzwaring, maar uiteindelijk zijn ze van ‘Nee’, via 
‘Nee, tenzij …’ en ‘Ja, mits …’ naar een volmondig ‘JA’ gegaan. 
 
Doordat het bedrijfsleven regelmatig tegen het “freerider-probleem” aanliep oftewel 
ondernemers die niet mee willen betalen aan de marketing van hun (winkel)gebied, is men in 
2007 in gesprek gegaan met de gemeente Gouda om de mogelijkheden te bekijken. Als 
voorbeeld diende de stad Leiden die vanaf 2005 een OZB-fonds heeft. De grootste bezwaren 
tegen een dergelijk fonds waren de lastenverzwaring en de angst voor verschuiving van 
gemeente-uitgaven naar het Ondernemersfonds (Schoon, Heel en Veilig), oftewel een 
principiële kwestie. De gemeente kwam met een voorstel, waarin de structurele financiering 
van de stadsmarketing als uitgangspunt genomen werd. VNO-NCW was hier absoluut op 
tegen. Na meerdere gesprekken met de gemeente en een aanpassing van het voorstel op 
essentiële punten, werd in 2008 het voorstel definitief. 
 
De belangrijkste punten in dit voorstel waren: 
- De OZB wordt verhoogd met 5%, opbrengst € 265.000,= (Goudse Poort, Kromme Gouwe, 

Gouwestroom en de binnenstad). 
- Dit bedrag wordt in een fonds gestort en dit fonds wordt volledig bestuurd door 

ondernemers. De doelstelling van het fonds is de collectieve investering in de 
werkomgeving met als positieve bijwerking een betere organisatiegraad. 

- De belangrijkste bijdrage aan dit fonds komt van de gemeente met wie een relatie wordt 
aangegaan via een convenant. De afspraken over de huidige dienstverlening van de 
gemeente worden vastgelegd in een Service Level Agreement. 

- Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op het fonds voor collectieve investeringen en 
per gedefinieerd gebied. 

- De besteding van de gelden is in principe vrij (mits collectief). Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan parkmanagement, beveiliging, mobiliteitskaart, extra 
schoon/heel/veilig, bewegwijzering, promotie en groenvoorziening. 

- Het fonds stopt automatisch na 3 jaar, tenzij… 
- Een klein deel van het fonds wordt gebruikt voor organisatiekosten. 
- Investeringen komen bovenop bestaande inspanningen en niet in plaats van. 
- Niet besteed geld blijft in het fonds. 
 



De ondernemersverenigingen zijn voor, nu moet de gemeenteraad haar akkoord geven en 
daarna kan de kwartiermaker aan de slag. In eerste instantie wilde de VVD niet mee, maar 
uiteindelijk zijn ook zij akkoord gegaan. Het OndernemersFondsGouda is een feit. 
 
Kaspar Karssen: “Ik denk dat we samen met de andere belangenbehartigers een model 
hebben ontwikkeld waardoor er ruimte is ontstaan voor goede initiatieven. Ieder bedrijf 
herkent het profijt en -niet minder belangrijk- ook ieder bedrijf betaalt”. 
 
Vragen/discussie 

Hoe kan je de gemeente en/of de politiek overtuigen? 

Het is belangrijk om een goede relatie met de gemeente op te bouwen. De communicatie met 
de gemeente Gouda was door alle gesprekken sterk verbeterd. Er moest iets gebeuren, de 
ondernemers wilden het zelf en gingen er gezamenlijk voor. Deze (kritische) houding heeft de 
gemeente en uiteindelijk ook de politiek overtuigd. Er ontstond onderling vertrouwen. 
 
Werd de kwartiermaker betaald? 

Nee, hij werd niet betaald. Uiteindelijk is hij zelfs voorzitter van het Ondernemersfonds 
geworden. 
 

Gerard van Erk 

De heer Van Erk, sinds twee jaar werkzaam bij de Rabobank Gouda en daarvoor in Roermond, 
is voorzitter van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (S.O.G.) en 
penningmeester van de Stichting OndernemersFondsGouda (OFG). De stichting is opgericht op 
19 december 2009. Aanleiding voor de oprichting waren het versterken van de ondernemers-
initiatieven ten behoeve van de vitaliteit van de stad, het tegengaan van freeridership en het 
stimuleren van de organisatiegraad. De initiatiefnemers waren de gemeente Gouda, de Kamer 
van Koophandel Rotterdam, de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening, de S.O.G., het 
MKB Nederland Zuid-Holland en VNO-NCW RijnGouwe. Het bestuur bestaat o.a. uit 
vertegenwoordigers van deze organisaties. 
 
Het doel van het OFG is het realiseren van meer stadsbrede, gebiedsgerichte en sectorgerichte 
collectieve initiatieven. Om dit te financieren, verstrekt de gemeente een subsidie. Het OFG 
heeft tot taak deze gelden te beheren en te beschikken over de aanvragen van 
ondernemersorganisaties. Deze aanvragen kunnen alleen worden ingediend door organisaties 
die rechtspersoonlijkheid hebben en representatief zijn en moeten een collectief doel hebben. 
Om die reden is Gouda verdeeld in 12 gebieden en een ‘Gouda-brede’ transmurale sector 
(ziekenhuizen, bejaardentehuizen e.d.). Het OFG richt zich daarom ook op het stimuleren en 
ondersteunen van (nieuwe) ondernemersverenigingen en not-for-profit organisaties. 
 
De subsidie die de gemeente verstrekt aan het OFG, wordt gefinancierd uit een 5% opslag van 
de ‘zakelijke’ OZB. Hiervan wordt 90% direct en 10% op nacalculatie uitbetaald aan het fonds. 
De opbrengsten per gebied/sector staan ten gunste van dat gebied/sector. Wanneer de 
subsidie wordt stopgezet, vervalt de opslag. De afspraken met de gemeente zijn in een 
convenant vastgelegd, dat 3 jaar loopt. In dit convenant is onder andere ook vastgelegd dat de 
gelden van het OFG geen bestaande uitgaven van de gemeente vervangen.  
 
De eerste resultaten zijn al bereikt, zoals de oprichting van nieuwe ondernemersverenigingen 
en kennismakingsbijeenkomsten en Open Dagen op industrieterreinen. Verder wordt 
parkmanagement georganiseerd, beveiliging en een collectief dienstenpakket. Ook wordt 
geïnvesteerd in positionering en heeft de sector transmuraal de projecten “Gouda Schaatst” en 
“Gouda Fietst” gestart. Ook het S.O.G. heeft ten behoeve van de binnenstad diverse projecten 
gefinancierd uit het fonds, te weten bloemversiering, de intocht van Sint Nicolaas, 
toegangsborden, kerstverlichting en het Doe-platform. Mia, ondernemer in de binnenstad en 
deelnemer in het S.O.G., geeft aan dat de resultaten vooral zijn bereikt doordat iedereen nu 
met elkaar praat en acties onderneemt. Met Valentijn was de hele stad versiert, zelfs de 
grootwinkelbedrijven / filiaalbedrijven. En ook voor Koninginnedag zijn de acties weer 
gezamenlijk opgestart. Het Doe-platform is een middel om alle winkelstraten te betrekken. 
Elke winkelstraat levert een vertegenwoordiger. Wie niet meedoet, valt extra op. 
 



Kortom, het OFG is een succes. Freeriders betalen nu mee, het fonds heeft geleid tot hogere 
budgetten maar ook tot kostenverlaging voor de welwillende detaillist die al meebetaalde, de 
organisatiegraad en de betrokkenheid zijn verhoogd en dit heeft tot vele, mooie, maar bovenal 
‘meer’ initiatieven geleid. De ondernemers zijn tevreden evenals de bezoekers en de 
ondernemers besteden hun eigen geld. Maximale democratie! 
 
Vragen/discussie 

Doen de freeriders nu wel mee, sinds het OFG is opgericht en worden ze nu eerder lid van een 

(ondernemers)vereniging? 

Omdat ze verplicht bijdragen via het OFG maakt het eigenlijk minder uit of ze wel of niet 
meedoen en/of lid worden. Het blijkt dat ze steeds vaker mee gaan doen; doordat je betaalt, 
heb je inspraak, als je niet meedoet, heb je sowieso geen zeggenschap. Ze worden nog niet zo 
snel lid van een vereniging. Toen het OFG werd gestart, is er door de ‘binnenstad’-
ondernemers een bijeenkomst georganiseerd waar iedereen uitgenodigd werd. Er is tijdens 
deze bijeenkomst een top 40 gemaakt waaraan de ondernemers het geld van het 
ondernemersfonds zouden willen besteden en aan de hand van die top 40 is gestart met de 
uitvoering. 
 
Hoe worden de gelden door het OFG toegekend? 

Het checken en toekennen van gelden naar aanleiding van een aanvraag is heel lastig. Er moet 
goed gecontroleerd worden of iemand namens een gebied spreekt en er moet aangetoond 
worden dat hij/zij dit gebied mag vertegenwoordigen. Tevens moet bij de toekenning gekeken 
worden naar het collectieve karakter van de aanvraag en het budget van het desbetreffende 
gebied. 
 
Discussies starten vaak met geld en dan komt men vaak niet toe aan het nadenken over wat 

te doen met dat geld. Nu is er geld vanuit het fonds, gaat het nu primair over geld of gaat het 

meer over de inhoud? 

Nu je het geld hebt, worden mensen wel kritischer met uitgeven, je voelt een soort van 
verantwoordelijkheid. Het wordt nu een En-En situatie, het wordt leuker, doordat we zuinig 
zijn met geld gaat iedereen nadenken over wat leuk is en als tweede hebben de ondernemers 
er ook wat aan. 
 
Voorheen was het steeds dezelfde groep ondernemers die sponsorde. Nu heb je de situatie dat 

de geldstroom gereguleerd is, is nou de neiging bij die kleine groep om de sponsoring terug te 

dringen, toegenomen? 

Soms stopt een sponsor er wel mee, maar over het algemeen blijven ze en trekt het 
ondernemersfonds juist anderen aan. 
 
Het is de bedoeling dat de gemeente haar eigen uitgaven houdt (schoon, heel en veilig). Stel 

dat de gemeente die uitgaven wil doorschuiven naar het Ondernemersfonds, welke 

mogelijkheden heb je om dat tegen te gaan? Het is toch het uitgangspunt dat het fonds een 

surplus biedt op wat bereikt is? 

Het doorschuiven van kosten was wel de grootste angst van de leden. In ons geval zouden we 
nee zeggen tegen de gemeente. En doordat we een betere organisatie en communicatie met 
de gemeente hebben, is dat ook mogelijk. Het is zelfs zo dat we als ondernemers zelf extra 
opletten en ook eventueel inspringen waar nodig. 
 
Wat is nou makkelijker, alle ondernemers in 1 organisatie of juist iedere partij apart? 

Voor wat betreft organisatie, is het makkelijk om iedereen onder 1 noemer te hebben, maar in 
de praktijk heeft apart toch de voorkeur, zeker wanneer het belangenbehartiging betreft. 
 
Wat is het effect van het fonds op de rol van de ondernemers? Initiatieven werden per saldo 

door de overheid genomen en ondernemers konden zich aansluiten. Verandert dit nu hierdoor? 

Ja, dit is zeker veranderd. Als bijvoorbeeld een winkelcentrum niet functioneert, dan is de 
gemeente niet meer de initiator. Dat ligt bij de ondernemers. De gemeente organiseert de 
infra e.d. De ondernemers komen met plannen om het centrum weer beter te laten 
functioneren. 
 



Joost Bleijie 

De laatste spreker is de heer Bleijie, van huis uit historicus en sinds 2008 Centrummanager 
van Leiden en spin in het web als het gaat om het behartigen van de belangen van de locale 
economie in de binnenstad. Het ondernemersfonds in Leiden bestaat sinds 2005. Het begon in 
de jaren ’90 toen een aantal ondernemers zich verenigd heeft; in 2002 is de eerste 
centrummanager in dienst gekomen. Als pionier kreeg deze centrummanager de opdracht alle 
binnenstad-winkeliersverenigingen met elkaar te verenigen en ketenbedrijven die vaak niet 
meededen op een andere manier te betrekken, zodat collectiviteit zou ontstaan. Dit heeft 
geresulteerd in een ondernemersfonds met een OZB-constructie. In 2008 is de tweede 
centrummanager aangetrokken met als doel het professionaliseren van de resultaten die de 
eerste centrummanager bereikt heeft. In verband met een te breed takenpakket van de eerste 
centrummanager, heeft men de Stichting Leiden Marketing opgericht, die de marketing-taken 
heeft overgenomen. 
 
De organisatie van de Stichting Centrummanagement Leiden bestaat uit het Stichtingsbestuur 
(3 leden en 1 adviseur), de Werkorganisatie (de centrummanager, 2 projectmedewerkers, 1 
administrateur en 2 stagiaires) en de Adviesraad (alle belanghebbenden uit het centrum van 
Leiden die OZB-plichtig zijn). Het Centrummanagement is dus geen onderdeel van de 
gemeente, maar een autonome stichting die als doelstelling heeft de binnenstad zo 
aantrekkelijk, economisch vitaal en bruisend mogelijk te maken en te houden voor alle 
binnenstadgebruikers. De achterban is, zoals omschreven, de Adviesraad. Deze raad wordt 
vertegenwoordigd door het VVV, de Kamer van Koophandel, de gemeente Leiden, de BV 
Leiden (vergelijkbaar met het S.O.G.), Horeca Nederland, de Museumgroep Leiden, het RND, 
de NVM, de CVAH en Vecovab. Zonder advies gebeurt er niets. 
 
Het Centrummanagement heeft als taak te zorgen voor een bruisende binnenstad door middel 
van het organiseren van evenementen; niet de grote evenementen, die staan op zich, maar de 
gebiedsgebonden evenementen, die niet op eigen benen kunnen staan. Ze treedt op als 
intermediair voor de achterban om zo een aantrekkelijk Leiden te realiseren. En ze zijn voor de 
lange-termijnzaken de gesprekspartner bij de gemeente en zorgen zo voor een economisch 
vitaal Leiden.  
 
Centrummanagement in de praktijk komt onder andere neer op het zijn van bruggenbouwer: 
samenwerken met gemeente en koepelorganisaties. Ook het winkelgebiedoverstijgend werken 
oftewel van kleine evenementen/winkelacties, grote evenementen/winkelacties maken, de 
problemen stadsbreed oplossen en voor meerwaarde zorgen voor de binnenstad door het 
uitgeven van het geld van het ondernemersfonds, zoals bijvoorbeeld Winter in Leiden, 
feestverlichting en het Programma Binnenstad, zijn taken van het centrummanagement. 
 
Het Ondernemersfonds wordt gefinancierd vanuit de OZB met een 5,3% opslag op de waarde 
van niet-woningen in de binnenstad. Uitbetaling vindt in vier delen plaats op basis van de 
begroting van het Ondernemersfonds. De gemeente Leiden geeft een subsidie van 180.000 
euro, waar ook de medewerkers van het Centrummanagement en de overhead van worden 
betaald. Doordat het een subsidie betreft, staat de centrummanager los van de gemeente. 
 
Vragen/discussie 

Als ook de medewerkers en de overhead betaald moet worden, wat blijft er dan over om te 

besteden? 

Van de 420.000 euro komt ca. 300.000 euro terug in de binnenstad. Een deel van de overhead 
wordt betaald door Leiden Marketing. 
 
Jullie zijn nu al wat langer bezig en zijn nu in de fase van beheren in plaats van opbouwen. 

Wat is de meerwaarde van een fonds dat volwassen is geworden?  

Behalve, zoals gezegd, het professionaliseren en het bezig zijn met de structuur, koop je  met 
centrummanagement als het ware de collectieve betrokkenheid van de ondernemers, dus ook 
van de filiaalbedrijven die weinig betrokken zijn bij de stad.  
 
 



Maar als de eerste acties van het ondernemersfonds gerealiseerd zijn, zoals de Sint-Intocht en 

de feestverlichting, wat is dan de stap verder? 
De stap die je verder maakt, is een stuk professionalisering als gesprekspartner. Je zit aan 
tafel om te praten over de toekomst van de stad. Voorheen zaten de ondernemers aan tafel, 
nu vervang je dat door een belangenbehartiger en daarmee versterk je de invloed van de 
ondernemer op het beleid. 
 
Hoe krijg je als Centrummanager de informatie waar de ondernemer op zit te wachten? 

Ik schuif bij alle bestuursvergaderingen van winkeliersverenigingen aan als adviseur. 
Daarnaast organiseren we 2 keer per jaar een informatieavond voor alle ondernemers van de 
binnenstad en we organiseren 2 keer per jaar voor alle winkelgebieden een laagdrempelige 
borrel waar iedereen welkom is. Verder hebben we een website, een nieuwsbrief, een 
klankbordlijst detailhandel en we sturen een vijftigtal ondernemers iedere maand een enquête 
met daarin een aantal standaard vragen over omzet, passanten, combinatie van kijken-kopen, 
beleving van de binnenstad door henzelf en door de klanten. Daardoor krijgen wij informatie. 
Het is eigenlijk een wisselwerking. 
 
Hoe zorg je dat je het initiatief vanuit de ondernemers blijft motiveren, dat ze actief betrokken 

blijven en niet denken “hij regelt het wel”? 

Dat is heel moeilijk, grote kans dat ze zeggen, we betalen toch al. Dit blijft een spel van leuren 
en trekken. 
 
Reactie vanuit S.O.G.: Daarom heeft Gouda een Doe-platform, dit zijn de vertegenwoordigers 
van alle winkelstraten, waaronder zelfs bewoners, die met elkaar de acties bedenken. En door 
te doen, raak je betrokken bij de stad. 
 
Voor Leiden was het aanstellen van een centrummanager de ideale oplossing. Toch moet elke 
stad zoeken naar een eigen ideale oplossing, waarbij de valkuil op termijn vaak is dat het 
makkelijker is ergens te komen, dan ergens te blijven. 
 
Wat is de ervaring met de gelden die in verband met bezwaren op de WOZ niet ontvangen 

worden. Komen die uiteindelijk wel in het fonds? 
Naar aanleiding van de vaststelling van de WOZ komen er bezwaren binnen. De gemeente 
Leiden betaalt over die bedragen in eerste instantie geen gelden aan het fonds; dat is een 
veiligheidsmarge, net zoals de 10% inhouding in Gouda. Principieel vinden wij dat die bij 
definitieve vaststelling, alsnog moeten toegekend en betaald. Tot nu toe is het verschil 
uiteindelijk steeds ontvangen.  
 
Hoe zorg je ervoor dat al het geld uit het ondernemersfonds besteed wordt? Het blijkt dat 

sommige gebieden standaard een tekort hebben en dat sommige gebieden geld “over” 

hebben. 
Leiden heeft gekeken naar haar stad en kwam tot de conclusie dat 65% van het totale 
ondernemersfondsgeld werd gebruikt en dus 35% niet. Hiervoor zijn lobbytrajecten bij grote 
bedrijven opgezet, waarin hen gevraagd werd om aan te geven waaraan zij hun deel van de 
OZB zouden willen besteden, als het niet voor een collectief doel zou worden ingezet. Uiteraard 
was hierop het antwoord dat het ten gunste van het imago van Leiden moest komen. In 
overleg met die bedrijven zou kunnen worden besloten het geld aan de binnenstad te 
besteden, uiteraard onder voorwaarden. Stel dat de gebieden waaronder deze bedrijven 
vallen, toch een collectief doel voorleggen, bijvoorbeeld Parkmanagement, dan gaat dat 
uiteraard voor. 
 
Hierna rondt Paul Oord de workshop af, bedankt de sprekers voor hun bijdrage en de 
aanwezigen voor hun deelname. 


