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Brief met kritiek op fonds
ondernemers is verrassing
ANNIQUE OOSTING

ASSEN Een brief van een groepje on-
dernemers met kritiek op het On-
dernemers Fonds Assen heeft be-
trokkenen flink verrast. Zo is niet
bekend wie in die groep zit.

Het Ondernemers Fonds Assen
(OFA) werd een paar jaar geleden op-
gericht om de stad bruisender te ma-
ken. Ondernemers betalen iets meer
onroerendezaakbelasting (ozb) en
OFA krijgt dit in een subsidie van
jaarlijks zo’n 450.000 euro gestort.
Vervolgens wordt dit geld in overleg
met ondernemersverenigingen be-
steed aan activiteiten zoals de in-
tocht van Sinterklaas, Klassiek aan
de Vaart en de Europese Kampioen-
schappen voetbal onder de 19 jaar.

Het bestuur van OFA, met daarin

de voorzitters van Gilde Bart (recrea-
tie), MKB binnenstadsvereniging,
Ondernemend Assen en Parkmana-
gement Noord, vergaderen regelma-
tig over de verdeling van geld. ,,Ik
vermoed dat zij zo’n 80 tot 90 pro-
cent van de ondernemers in Assen
vertegenwoordigen’’, zegt Arie van
der Spek, voorzitter van het onder-
nemersfonds.

De brief met onder meer kritiek
op de transparantie van OFA, de
gang van zaken en de betrokkenheid
van ondernemers, is opgesteld door
Actio Advocaten. Vanwege Goede
Vrijdag wordt de telefoon niet opge-
nomen: het kantoor is dicht. ,,Wij
hebben geen idee wie achter de brief
zitten’’, zegt Van der Spek. ,,Bij ons
heeft niemand zich gemeld.’’

De brief komt na een goede perio-
de van OFA: na een positieve evalu-

‘Wij staan altijd
open voor
verbeteringen’

atie en na een aanbevelingsbrief van
de ondernemersverenigingen werd
het fonds door de gemeente met
drie jaar verlengd. ,,We hebben dins-
dag nog vergaderd. Toen drong ie-
dereen nog aan op het doorzetten
van OFA’’, zegt Van der Spek. ,,Nee,
we wisten van niets’’, zegt Reint
Schaafsma van Parkmanagement
Assen-Noord.

,,Ik las de brief gisteravond en ben
gelijk gaan bellen’’, vertelt Schaafs-
ma. ,,Maar niemand heeft zich bij

ons gemeld. Ook de andere vereni-
gingen weten niets.’’ Volgens be-
trokkenen wordt juist uitgebreid ge-
sproken over kosten en uitgaven. En
bovenstedelijk, oftewel het alge-
meen belang, gaat altijd voor. ,,Het is
een rare situatie’’, vindt Schaafsma.

Arie van der Spek is niet blij met
de gekozen procedure van de ano-
nieme ondernemers. ,,De brief is ge-
richt aan de gemeenteraad, terwijl
wij de eerste partij zijn met wie ze in
gesprek zouden moeten. We weten
niet van wie de kritiek komt en hoe-
veel ondernemers hier achter zit-
ten.’’ Hij gaat graag met hen om ta-
fel. ,,We bespreken graag hun op-
merkingen, want wij staan altijd
open voor verbeteringen.”

Begin volgende week zoeken de
verenigingen contact met Actio om
met de groep in contact te komen.


