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Verantwoording Ondernemers Fonds Assen 
over het jaar 2015 
 
Op basis van het Evaluatierapport OFA 2011-2013 heeft de gemeenteraad van Assen najaar 2013 
ingestemd met een verlenging van het Ondernemersfonds Assen (OFA) voor de periode van drie 
jaar. Tussen de gemeente Assen en de stichting Ondernemers Fonds Assen zijn de aanbevelingen 
en verbeterpunten uit het evaluatierapport in een nieuw convenant opgenomen. Dit is op 
3 februari 2014 door de partijen ondertekend. 
 
Voor OFA hebben de prestatieafspraken in het nieuwe convenant prioriteit. In 2014 zijn in overleg 
met de belangrijkste trekkingsgerechtigde partijen reeds afspraken gemaakt hoe een en ander tot 
resultaat moet leiden. In februari 2015 is de gemeente Assen over de voortgang van dit overleg op 
de hoogte gesteld. Deze heeft er daarna in het bestuurlijk overleg ingestemd met de afspraken die 
OFA maakte. 
 
In het najaar van 2015 is de stichting in overleg gegaan met het Platform Ondernemend Assen 
(POA) over de gewenste bestuursstructuur van OFA in relatie tot de betrokken partijen. Vanuit het 
platform is de wens geuit om door de voorzitters vertegenwoordigd te zijn in het bestuur van OFA. 
De gesprekken zijn in het voorjaar van 2016 nog gaande. 
 
In deze rapportage vindt u een beknopte inhoudelijke en financiële verantwoording over 2015. 
Volgens afspraak zijn de middelen voor/van de sectoren Defensie, Onderwijs, Sport en Zorg 
voortaan apart in de stukken opgenomen. Aan het eind van deze verantwoording staan enkele 
aanbevelingen voor de komende jaren. In Bijlage 1 vindt u Begroting en rekening 2015 in één 
oogopslag. 
 
 

Bestuurszaken 
 
Het bestuur van de stichting Ondernemers Fonds Assen was in 2015 als volgt samengesteld: 
• Louwe Dijkema voorzitter  
• Gini Coutinho-Groothuis vicevoorzitter lid CvB Drenthe College 
• Jitse Snoeijing secretaris Schomaker Mannenmode 
• Leon den Hertog penningmeester Klok Onderhoud- en Afbouwgroep 
• Jacques Hartog bestuurslid Bruna Vanderveen Assen, trainer Sales 
  & Retailing 
 
Henk Lohrengel (Bureau Lohrengel & Partners) verzorgt als bestuurssecretaris de ondersteuning van 
het stichtingsbestuur. 
 
Het bestuur van OFA heeft in het verslagjaar acht keer vergaderd. Daarnaast vonden er twee 
vergaderingen plaats met het bestuur van het Platform Ondernemend Assen. Naast de gebruikelijke 
overlegpunten is gesproken over de bestuursstructuur en de wens om meerjarig projecten financieel 
te ondersteunen. Het overleg hierover wordt in 2016 voortgezet. 
 
Met de gemeente Assen hebben verschillende besprekingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
plaatsgevonden. 
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 Ambtelijk richtte het overleg zich vooral op de stroomlijning van de geïnde OZB-gelden en de 
prestatieafspraken uit het convenant. 

 Bestuurlijk is eind 2015 de voortgang van het fonds aan de orde geweest. Er zijn afspraken 
gemaakt over de aanpak van de evaluatie van de periode 2014-2016. Deze zal vóór de zomer 
van 2016 door een externe partij worden uitgevoerd. 

 
OFA woont de bijeenkomsten van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen bij. In 2015 is dit 
platform twee keer bij elkaar geweest. De bijeenkomsten zijn nuttig voor de contacten en voor het 
uitwisselen van praktische zaken. De bestuurssecretaris woont deze bijeenkomsten bij. 
 
 

Evaluatierapport OFA 2011-2013 
 
Evaluatierapport OFA 2011-2013 geeft aanbevelingen voor de periode 2014-2016. In de behandeling 
van het rapport in de gemeenteraad is met name gesproken over rol, positie en functioneren van het 
Platform Ondernemend Assen en de belangen van de sectoren Defensie, Onderwijs, Sport en Zorg. 
Hierover zijn op 3 februari 2014 in een gesloten convenant tussen de gemeente Assen en stichting 
OFA prestatieafspraken gemaakt. 
 
Aanpak 
Begin 2014 hebben op initiatief van OFA afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met de besturen 
van de Binnenstadsvereniging MKB Assen, PM Assen, PM Noord en Gilde BART over het uitwerken 
van de prestatieafspraken. 
Over het Platform Ondernemend Assen is uitvoerig van gedachten gewisseld. De betrokken partijen 
hebben ingestemd met een gezamenlijk overleg dat tot verbetering moeten leiden. In 2015 heeft dit 
een vervolg gekregen in de wens van het POA om bestuurlijk in OFA vertegenwoordigd te zijn. In 
2016 zal worden nagegaan hoe invulling aan deze wens kan worden gegeven. 
 
Defensie, Onderwijs, Sport en Zorg 
De meeste bedrijven en instellingen die tot de sectoren Defensie, Onderwijs, Sport en Zorg horen, 
liggen in het gebied van Parkmanagement Assen. Afgesproken is om deze budgetten in het 
Stedelijk/Sectorale budget van OFA onder te brengen. Partijen kunnen vervolgens hiervoor via de 
geldende criteria aanvragen indienen. Op deze wijze kunnen ook projecten die in gezamenlijkheid 
worden ontwikkeld van de nodige middelen worden voorzien. 
 
 

Begroting 2015 
 
OFA heeft met de gemeente afgesproken dat in december de voorlopige OZB-opbrengst voor het 
volgende jaar bepaald wordt. De feitelijke afrekening vindt in de loop van het lopende jaar of later 
plaats. Afgesproken is om een goed werkbare systematiek te ontwikkelen die niet tot onnodige 
verrekeningen leidt. Uitgangspunt voor OFA is dat er steeds aan het eind van het jaar kan worden 
afgerekend. 
 
De gemeente Assen is de afgelopen jaren geconfronteerd met meer leegstand en een teruglopende 
waarde van het onroerend goed. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard direct gevolgen voor de 
OZB-inkomsten de gemeente. Voor het jaar 2015 is uitgegaan van een opbrengst voor het OFA van 
450.000 euro. De begroting is op 28 januari 2015 vastgesteld.  
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Trekkingsrechten 
 
Uitgangspunt voor de trekkingsrechten is dat na aftrek van de eigen kosten van OFA 15 procent van 
het budget bestemd wordt voor stedelijke en/of sectorale plannen. De trekkingsgerechtigde partijen 
komen in aanmerking voor 85 procent van het budget. 
In de toekenningen vindt voor Gilde BART een verrekening plaats. De leden van deze organisatie 
dragen ook bij als lid van het gebied waar de ondernemingen gevestigd zijn. Hierover is afgesproken 
dat 80 procent voor de vereniging is en dat 20 procent wordt uitgekeerd aan het gebied waar de 
betreffende onderneming gevestigd is. 
 
Verdeling 2015 
Om de trekkingsrechten zo goed mogelijk te kunnen vaststellen is OFA afhankelijk van de OZB 
gegevens die door de gemeente Assen moeten worden aangeleverd. De gemeente Assen is tot nu 
toe niet in staat om de gewenste aanvullende gegevens te leveren. Voor 2015 moest OFA de 
trekkingsrechten opnieuw verdelen op basis van de verdeelsleutel van 2012. 
 
Vanuit POA zijn bij de verdeling de nodige kanttekeningen geplaatst en is OFA gevraagd met een 
oplossing te komen. Vanuit de gemeente was bestuurlijk en ambtelijk toegezegd dat de door OFA 
gevraagde verdeelsleutels medio 2015 beschikbaar zouden zijn. Dit is niet het geval gebleken. Het 
maken van een actuele verdeelsleutel vindt u bij de aandachtspunten aan het eind van dit verslag 
opgenomen. De trekkingsrechten voor 2015 zijn op basis van de voorlopige toekenning van de 
gemeente bepaald. 
 
In Bijlage 1 staat de Begroting en rekening 2015 in één oogopslag. 
 
 

Projectaanvragen 
 
De Binnenstadsvereniging MKB Assen, Gilde BART en de wijkwinkelcentra hebben het gehele budget 
voor 2015 opgevraagd op basis van de door hen ingediende begrotingen. Parkmanagement Assen en 
Parkmanagement Noord hebben aangegeven dat ze willen blijven reserveren vanwege enkele grote 
projecten die ze in voorbereiding hebben. Het gaat hier om forse investeringen voor de 
voorbereiding en implementatie van een omvangrijk glasvezelproject op de bedrijventerreinen en 
voor het project Collectieve Beveiliging. Andere projecten waarvoor gereserveerd wordt, zijn de 
camerabeveiliging en het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
 
Samenwerking parkmanagementverenigingen 
Eind 2015 zijn Parkmanagement Assen en Parkmanagement Noord gesprekken gestart om te komen 
tot verdere samenwerking. Beide verenigingen hebben aangegeven om voor 2016 met behoud van 
de eigen identiteit verder te willen samenwerken in Ondernemend Assen waarbij projecten 
gezamenlijk worden opgepakt en uitgevoerd. Denk hier aan zaken als de organisatie van Assen 
Onderneemt, netwerkbijeenkomsten, bedrijvencontactdagen, Keurmerk Veilig Ondernemen, het 
glasvezelproject en aan projecten als Collectieve Beveiliging, Rode Loper, Tech4U en TT Village. 
 
Afspraken LTO Noord 
LTO Noord heeft namens de gehele agrarische sector begin 2014 een aanvraag voor het totale 
budget van 2011-2013 ingediend. In een overeenkomst tussen LTO Noord en OFA waren hierover 
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afspraken gemaakt. Voor de huidige periode moet nog een overeenkomst worden gesloten. LTO 
heeft aangegeven bestuurlijk meer tijd nodig te hebben. 
 
 

Gerealiseerde projecten en activiteiten in 2015 
 
Mede dankzij bijdragen uit het Ondernemersfonds Assen konden in 2015 enkele tientallen projecten 
worden gerealiseerd. Hieronder is per trekkingsgerechtigde een overzicht van de projecten 
opgenomen. 
 
STEDELIJKE EN/OF SECTORALE PROJECTEN 
• Olympia’s Tour 2015 

penvoerder Binnenstadsvereniging MKB Assen 
• Koningsnacht/dag 

initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen 
• Europese Kampioenschappen Voetbal onder 19 jaar 2015 

penvoerder Parkmanagement Noord 
• TT Festival 2015 

scholingsproject Drenthe College 
• Jubileum Drentse Fiets 4 Daagse 

penvoerder Binnenstadsvereniging MKB Assen 
• Wereldkampioenschappen Motorcross 2015 

penvoerder Binnenstadsvereniging MKB 
• Preuvenement/Uitdag 2015 

initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen 
• Klassiek aan de Vaart 

penvoerder Gilde BART 
• Made in Assen 

Initiatief Parkmanagement Assen in samenwerking met andere partijen 
• Historische Vlootdagen 2015 

penvoerder Binnenstadsvereniging MKB 
• Intocht Sinterklaas 

initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen 
 
 
BINNENSTADSVERENIGING MKB ASSEN 
• activiteiten in april en mei 
• Asser Zomermarkten 
• Bartjes verjaardag 
• Preuvenement 
• Kolkend Muziekfestival 
• Art Explosion 
• Kerststad Assen 
 
Binnenstadsvereniging MKB financiert ook de citymanager uit haar budget. 
Zie voor meer informatie over de projecten in 2015 en andere relevante informatie de website van 
MKB Binnenstad op het adres www.ditisassen.nl. 
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GILDE BART 

 Klassiek aan de Vaart 

 project Stadsplattegrond 

 deelname Preuvenement 

 deelname website www.ditisassen.nl 

 deelname internetplatform drenthe.nl 

 TT Festival line up 
 
 

PARKMANAGEMENT ASSEN 

 organisatie netwerkbijeenkomsten 

 deelname Parkmanagementplein Bedrijvencontactdagen 

 deelname Open Bedrijvendag Drenthe 

 project Assen Onderneemt! 

 project Rode Loper (stimuleren ondernemerschap in samenwerking met provincie Drenthe) 

 onderzoek camerabeveiliging en glasvezelring op de bedrijventerreinen 

 implementatie Keurmerk Veilig Ondernemen 

 contract met Baanzicht inzet langdurig werklozen in reguliere arbeid 

 Leerlingendag in samenwerking met Asser bedrijfsleven 

 project Tech4U 

 voorzitter Techniek Pact Assen 

 gesprekspartner gemeente Assen (revitalisering bedrijventerreinen en uitwerken FlorijnAs) 
 
Parkmanagement Assen financiert ook de parkmanager en diens ondersteuning uit het budget. 
Zie voor meer informatie over de projecten in 2015 en andere relevante informatie de website van 
Parkmanagement Assen op het adres www.parkmanagement-assen.nl. 
 
 
PARKMANAGEMENT NOORD 

 organisatie netwerkbijeenkomsten 

 deelname Parkmanagementplein Bedrijvencontactdagen 

 camerabeveiliging op Peelerpark en Messchenveld 

 implementatie Keurmerk Veilig Ondernemen 

 project Assen Onderneemt! 

 deelname aan TT-Village 

 organisator Urban Run 

 gesprekspartner gemeente Assen 
 
Parkmanagement Noord heeft in januari 2014 een nieuw bestuur gekregen dat met grote inzet de 
zaken heeft opgepakt. Een en ander heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal leden 
tot bijna 200 leden eind 2015, ofwel een groei van ruim 90 procent  
Zie voor meer informatie over de projecten in 2015 en andere relevante informatie de website van 
Parkmanagement Noord op het adres www.parkmanagementassennoord.nl. 
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WIJKWINKELCENTRA 
De winkelcentra Kloosterveste, Marsdijk, Nobellaan, Peelo en Vredeveld hebben hun middelen 
ingezet voor activiteiten in de eigen centra. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. 
 
 

Communicatie 
 
In 2015 is de OFA-website technisch aangepast. Voortaan wordt maandelijks actuele informatie op 
de site geplaatst. Alle partijen leveren hiervoor de nodige inbreng. 
 
 

Jaarrekening 2015 
 
Alle partijen dienen voor de financiële verantwoording een goedgekeurde jaarrekening in. Bij de 
meeste verenigingen wordt deze rekening door een extern bureau opgesteld. Bij de winkelcentra kan 
het vanwege de kleine budgetten ook een eigen kascommissie zijn. In overleg tussen OFA en de 
penningmeesters van de verenigingen zijn hierover concrete afspraken gemaakt. 
 
De jaarrekening over het jaar 2015 is in maart 2016 door Administratie & Belastingadviseurs R.S. 
Kremer bv uit Assen opgesteld. Het bestuur heeft de rekening in zijn vergadering van 28 april 2016 
vastgesteld. De boeken zijn intern gecontroleerd en de penningmeester is decharge verleend. 
De jaarrekening is separaat op te vragen of te downloaden van de OFA-website. 
 
In Bijlage 1 staat de Begroting en rekening 2015 in één oogopslag. 
 

 

Aandachtspunten 
 
In 2015 zijn twee zaken naar voren gekomen die de komende tijd aandacht vragen. 

 Met de gemeente moeten concrete afspraken worden gemaakt over het jaarlijks vaststellen van 
de OZB-opbrengst en de verdeelsleutels tussen de verschillende trekkingsgerechtigde partijen. 
Deze punten zijn van belang om jaarlijks de juiste verdeling te kunnen maken tussen deze 
partijen. Het werken met gegevens uit 2012 sluit niet meer aan bij de werkelijke situatie in 2015. 

 De hoogte en duur van de opgebouwde reserves van een aantal trekkingsgerechtigden moet 
worden bezien in relatie tot de jaarplannen van deze partijen. 
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Begroting en rekening 2015 in één oogopslag 
 
 

Inkomsten Uitgaven 

Nr. Post 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
Nr. Post 

Begrotin
g 

2015 

Rekening 
2015 

1 gemeente Assen 450.000,00 450.000,00 1 kosten OFA 25.000,00 25.200,00 

2 afrekening 2014 15.000,00 0,00 2 Stedelijk/sectoraal 69.500,00 68.250,00 

3 reserve 2014 20.500,00 20.500,00 3 Binnenstadsvereniging 86.600,00 86.600,00 

4 rente Rabobank 2.500,00 3.150,00 4 Parkmanagement Assen 
180.700,0

0 
100.000,00 

    5 Parkmanagement Noord 31.500,00 25.000,00 

    6 Gilde BART 23.100,00 23.100,00 

    7 LTO 4.650,00 0,00 

    8 Defensie 10.600,00 0,00 

    9 Onderwijs 7.250,00 7.250,00 

    10 Sport 2.700,00 2.700,00 

    11 Zorg 34.000,00 5.250,00 

    12 Kloosterveen  5.300,00 5.300,00 

    13 Marsdijk 2.950,00 2.950,00 

    14 Peelo 900,00 900,00 

    15 Vredeveld 1.600,00 1.600,00 

    16 Nobellaan 1.650,00 1.650,00 

        

 Totaal 488.000,00 473.650,00  Totaal 
488.000,0

0 
355.750,00 

 
 
Toelichting 

 Eind december 2014 is de voorlopige begroting opgesteld op basis van de inschatting van de 
hoogte en verdeling van de OZB-opbrengst die door de gemeente Assen zijn aangeleverd. De 
begroting is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 januari 2015.  

 Overeenkomstig het convenant met de gemeente Assen voor de periode 2014-2016 zijn in 
overleg met POA de gelden voor Defensie, Sport, Onderwijs en Zorg apart opgenomen. 


