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Geachte Raadsleden, 

 

Op 11 mei a.s. neemt u een besluit over de continuering van het Ondernemers Fonds Assen (OFA). 

Daartoe heeft u een voorstel van B&W ontvangen met de daarbij behorende bijlagen. Aan de 

raadstukken is onlangs een brief d.d. 1 mei 2017 van het Comité Nominus Assen (Nominus) 

toegevoegd. Op dit laatste stuk geven wij hierbij een reactie namens de ondernemersverenigingen 

en het OFA. 

 

De continuering 

Wij zijn verheugd dat ook Nominus pleit voor continuering van het OFA. 

 

Het proces 

Conform afspraak met de gemeente heeft het OFA in het najaar van 2016 tijdig zorggedragen voor 

de afgesproken evaluatie. Het was daarbij de bedoeling dat uw raad eind december een besluit zou 

nemen. Vanuit de gemeente is dit echter verplaatst naar mei 2017. 

 

Na uw besluit op 11 mei a.s. gaan gemeente, ondernemersverenigingen die aangesloten zijn bij het 

Platform Ondernemend Assen (POA) en OFA aan de slag om tot verdere verbetering van de 

werking van het fonds te komen. Hierbij betrekken we de aanbevelingen uit het evaluatierapport, 

onze eigen ideeën en de voorstellen vanuit de ondernemersverenigingen. Hier voegen we de 

verbeterpunten vanuit Nominus aan toe. Voor het einde van dit jaar hebben we dan een nieuw 

convenant voor 2018 en de daarop volgende jaren. 

 

De evaluatie 

Het Comité Nominus Assen maakt opmerkingen over de representativiteit van het onderzoek. Over 

de opzet van het onderzoek waren vooraf afspraken met de gemeente gemaakt. Helaas kon de 

gemeente de gevraagde adresgegevens niet leveren. Daardoor moesten we uitwijken naar andere 

bestanden, die aangekocht moesten worden.  

In uw vergadering van 20 april jl. hebben meerdere raadsleden ook kritische opmerkingen gemaakt 

over de kwaliteit van het onderzoek. Wij onderschrijven deze kritiek. Een dergelijk onderzoek 

(kosten 20.000 euro voor rekening van OFA) gaan we niet weer doen. 

 

Het draagvlak 

Naast het evaluatieonderzoek is er ook het standpunt van de ondernemersverenigingen, 

aangesloten bij het POA, waarin zij de wens uitspreken dat het OFA wordt gecontinueerd. Het gaat 

daarbij om Ondernemend Assen, Binnenstadsvereniging MKB Assen, Parkmanagement Noord en 

Gilde BART. Zij vertegenwoordigen ca. 1000 ondernemers uit de gehele stad. 

  



 

Organisatie 

Het OFA is een zelfstandige stichting. Bestuursleden zitten er in zonder last of ruggenspraak. Zij 

zijn geen vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen maar zitten er namens en voor alle 

ondernemers in Assen. Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding. 

Elk kwartaal is er een overleg van het OFA-bestuur met de voorzitters van de POA-leden. 

Halfjaarlijks is overleg met de wethouder. 

 

De verdeling 

Bij de start van het fonds, zes jaar geleden, is met de gemeente afgesproken dat alleen 

organisaties van ondernemers met een democratische bestuursvorm als trekkingsgerechtigden 

kunnen optreden. Dit is ook gebruikelijk bij OZB-fondsen in andere steden. In Assen zijn dat enkele 

organisaties die een gebied vertegenwoordigen en enkele die een sector vertegenwoordigen. Op 

basis van gegevens uit 2012 is een verdeling gemaakt tussen de verenigingen. De basis voor die 

verdeling is de bijdrage opslag OZB uit die gebieden respectievelijk uit die sectoren. Deze verdeling 

is openbaar en staat vermeld in onze jaarlijkse verantwoording.  

Het gevolg van de keuze voor deze systematiek is dat de gelden uit het fonds weer terugvloeien 

naar de ondernemers, verspreid over de gehele stad. Het is onjuist dat er slechts 15% aan het 

centrum worden toegekend. Dat is jaarlijks minimaal 25% (MKB Binnenstad en bovenstedelijk). 

 

De verantwoording 

OFA publiceert jaarlijks een verantwoording. Binnenkort verschijnt de verantwoording over de 

laatste convenantsperiode 2014-2016. Naast deze formele verantwoording is OFA altijd bereid 

(geweest) nadere toelichtingen te geven. Nominus heeft hier niet om gevraagd en ook hun 

advocaat heeft daar niet om gevraagd bij het bestuur van OFA. 

 

De gelden welke aan de trekkingsgerechtigden worden toegekend komen als inkomsten in de 

jaarrekening van die ondernemersvereniging. Deze jaarrekening(-en) komen aan de orde in de 

Algemene Ledenvergaderingen van die verenigingen. In de jaarrekeningen staat aan de andere 

kant van de balans waar de gelden aan zijn besteed. Alle leden hebben de afgelopen jaren daar de 

gelegenheid gehad dieper op die verantwoording in te gaan. 

 

Transparantie 

Het Comité Nominus Assen verwijt het OFA transparantie. Jammer dat men zelf die transparantie 

niet hanteert. Op de website van het OFA staat de nodige informatie. Suggesties voor beter en 

anders zijn van harte welkom.  

 

Het rendement 

Hoewel er aan de ene kant harde euro’s besteed c.q. geïnvesteerd worden is het moeilijk om het 

ook met harde euro’s aan te tonen wat het heeft opgeleverd, een terecht punt van Nominus. Juist 

omdat het budget nu aan het dalen is vanwege de dalende opbrengst vanuit de OZB-opslag, is het 

noodzakelijk kritisch te zijn welke projecten en plannen worden ondersteund. In het verbetertraject 

is dit dan ook een serieus punt om te bespreken. 

 

Wat wel aantoonbaar is, en door alle partijen wordt onderschreven, is dat de Asser 

ondernemersverenigingen veel beter met elkaar en in projecten zijn gaan samenwerken. Ze weten 

elkaar nu veel beter te vinden. Ze gaan gezamenlijk voor een versterking van het 

ondernemersklimaat in Assen. Een en ander is ook het indirecte gevolg van het functioneren van 

het OFA. Indertijd op aandrang van het POA. 

  



 

Onbepaalde tijd 

OFA en POA zijn voor het verlengen van het OFA voor onbepaalde tijd met daaraan gekoppeld 

periodieke evaluatiemomenten. Dat betekent niet “voor altijd”. In het nieuwe convenant zal een 

bepaling inzake opzegging worden opgenomen. Zowel geldend voor de gemeente als voor OFA.  

De raad zit overigens elk jaar aan de knoppen m.b.t. het vaststellen van de opslag op de OZB. 

 

Samenvattend 

Ondernemersverenigingen, Nominus en OFA willen continuering van het fonds. Wij stellen u dan 

ook voor om akkoord te gaan met het voorstel van B&W. Partijen zullen vervolgens met de 

gemeente in de komende maanden werken aan een sterker convenant c.q. een SLA.  

 

Tenslotte 

Oproep aan Nominus:  

Kom uit de anonimiteit en ga in gesprek met de andere belanghebbenden. 

 

Namens 

Ondernemend Assen, Parkmanagement Noord, Gilde BART, Binnenstadsvereniging MKB Assen en 

het Ondernemers Fonds Assen.  

 

Arie van der Spek, voorzitter OFA 

 


