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Verantwoording Ondernemers Fonds Assen over 2011-2013
Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad van Assen ingestemd met een breed gedragen initiatief
vanuit ondernemend Assen om een ondernemersfonds op te richten ter behartiging van collectieve
belangen van ondernemers in de gemeente Assen. Het ging om een pilot voor de jaren 2011 tot en
met 2013. In 2011 kreeg de financiële en administratieve organisatie vorm en werden de eerste
aanvragen ingediend en toegekend. Het jaar 2012 was het eerste jaar waarin het fonds volledig
operationeel was en in 2013 stond de evaluatie en de voorbereidingen voor een nieuwe periode
centraal. In deze rapportage vindt u een beknopte inhoudelijke en financiële verantwoording over
genoemde periode.
Op initiatief van de Binnenstadsvereniging MKB Assen en de vier verenigingen voor Parkmanagement in
Assen werd vanaf 2008 gesproken over de invoering van een ondernemersfonds volgens het zogeheten
‘Leidse model’. De feitelijke voorbereiding lag bij een Stuurgroep die extern werd ondersteund door
Bureau Blaauwberg uit Leiden en later door Lohrengel & Partners uit Assen.
In de stuurgroep hadden de volgende personen zitting:
 A.J. van Bekkum
- Notariskantoor Tijdhof Daverschot De Jong Posthumus
 M.P. van Maarseveen
- Drents Museum
 H.J. Ploegmakers
- Ploegmakers Vastgoed
 A. van de Spek
- Rabobank Assen-Beilen
 K. IJszenga
- Koninklijke Van Gorcum
 H. Jansen
- NAM (t/m voorjaar 2010)
Het Ondernemersfonds Assen (OFA) is een fonds van, vóór en dóór ondernemers. De middelen die via
de OZB-opslag door alle ondernemers worden opgebracht, komen ook weer ten goede aan die
ondernemers. Alle ondernemers dragen dus bij aan het fonds. In dit geval zijn ondernemers niet alleen
vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook cultuurinstellingen, kennisinstellingen,
zorginstellingen, agrarische bedrijven, recreatiebedrijven en organisaties als Defensie.
Een democratische structuur van de verenigingen of andere samenwerkingsverbanden van
ondernemers die gebruik willen maken van het fonds dienen in beginsel de inbreng van alle
betrokkenen te waarborgen. Op deze wijze kunnen collectieve belangen van ondernemers in de
gemeente beter behartigd en van een financiële grondslag worden voorzien. Door krachten te bundelen
ontstaat een gunstiger ondernemingsklimaat en wordt free-riding tegengegaan. De verwachte toename
van de organisatiegraad van ondernemers is een bijkomend voordeel van het ondernemersfonds.
Op 11 maart 2011 is bij notariële akte de stichting Ondernemers Fonds Assen (OFA) opgericht met als
primaire taak het fonds te beheren en uitvoering te geven aan de afspraken uit het convenant dat met
de gemeente Assen op 11 mei 2011 is gesloten. In dit convenant is een nadere uitwerking gegeven over
een aantal relevante punten die zowel de gemeente als het fonds aangaan. De stichting heeft een
bestuur met statutair geregelde taken en samenstelling.
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Bestuurszaken
Begin 2011 heeft het bestuur ad interim de taken van de Stuurgroep Ondernemersfonds Assen
overgenomen. Tot de formele oprichting van de Stichting op 11 maart 2011 heeft de voorzitter van de
Stuurgroep, de heer Van Bekkum, de vergaderingen bijgewoond.
Het bestuur van de stichting Ondernemers Fonds Assen bestaat statutair uit ten minste vijf en maximaal
zeven natuurlijke personen. Het eerste bestuur was als volgt samengesteld:
• Louwe Dijkema
voorzitter
RvB Koninklijke Van Gorcum
• Gini Coutinho-Groothuis
vicevoorzitter
Lid CvB Drenthe College
• Jitse Snoeijing
secretaris
Schomaker Mannenmode
• Henk Ploegmakers
penningmeester
Ploegmakers Beheer
• Leon den Hertog
bestuurslid
Onderhoudsgroep Klok
Henk Lohrengel van bureau Lohrengel & Partners verzorgt als bestuurssecretaris de ondersteuning.
De stichting heeft statutair ten doel:
A. Collectieve (private) ondernemersactiviteiten en projecten van de nodige financiële middelen te
voorzien. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer stadspromotie, binnenstadsactiviteiten,
activiteiten in winkelcentra, parkmanagementactiviteiten en opleidingsarrangementen;
B. Het fungeren als contractpartner voor de gemeente Assen in verband met de bekostiging van
collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Assen;
C. Het fungeren als. contractspartner voor ondernemersorganisaties die als juridische entiteit
voldoende representatief zijn en over een werkplan beschikken om invulling te kunnen geven
aan het behartigen van het collectief ondernemersbelang van die organisatie;
D. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In de bestuursvergadering van 28 november 2012 zijn de leden mevr. H.H. Coutinho-Groothuis en
J. Snoeijing voor een tweede periode van drie jaar herbenoemd en in de bestuursvergadering van
18 december 2013 gold dit voor de leden L. Dijkema en L.J.G.H. den Hertog. De herbenoemingen
hadden de instemming van het bestuur van het POA. In laatst genoemde vergadering werd de heer
J.G. Hartog per 1 januari 2014 benoemd als opvolger van de heer Ploegmakers. De heer Den Hertog
heeft vanaf dat moment het penningmeesterschap op zich genomen.
Het bestuur van OFA heeft in 2011 veertien keer, in 2012 acht keer en in 2013 tien keer vergaderd.
Daarnaast hebben vergaderingen plaatsgevonden met het bestuur van het Platform Ondernemend
Assen (POA) en met de verschillende trekkingsgerechtigde partijen.
Met de gemeente Assen vonden periodiek besprekingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau plaats.
Ambtelijk was het overleg vooral gericht op de stroomlijning van de geinde OZB-gelden. Bestuurlijk was
de voortgang aan de orde en in 2012 is daarnaast gesproken over de evaluatie van het fonds in 2013.
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De bestuurssecretaris woont de bijeenkomsten van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen bij.
Jaarlijks komt dit platform twee keer bijeen. De bijeenkomsten zijn nuttig voor de contacten en voor het
uitwisselen van praktische zaken.

Jaarlijkse Begroting
Met de gemeente is afgesproken dat in december van het lopende jaar de voorlopige OZB-opbrengst
voor het volgende jaar bepaald wordt. De feitelijke afrekening kan pas in de loop van dat jaar of nog
later plaatsvinden. In december kan OFA specifieke wensen aan de gemeente voorleggen die vragen om
een nadere berekening van de trekkingsrechten in het daarop volgende jaar.
Bestuurlijk is met de gemeente afgesproken om verder te gaan met het ontwikkelen van een
systematiek waar door beide partijen goed mee gewerkt kan worden en die niet tot onnodige
verrekeningen leidt.
Op basis van deze gegevens wordt jaarlijks de begroting opgesteld en wordt een voorlopige toekenning
gedaan aan de trekkingsgerechtigde partijen.

Trekkingsrechten
In de afgelopen jaren is de gemeente geconfronteerd met meer leegstand en een teruglopende waarde
van het onroerend goed. De OZB-opbrengst voor OFA is in de verslagperiode dan ook teruggelopen van
511.000 euro naar 483.000 euro.
Uitgangspunt is dat na aftrek van de 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. Op basis van de voorlopige toekenning van de gemeente worden de
jaarlijkse trekkingsrechten bepaald. In de samengestelde jaarrekening vindt u een overzicht van deze
toekenningen in de verslagperiode.
In de toekenningen voor Gilde BART en Kloosterveste hebben verrekeningen plaatsgevonden omdat
deze partijen ook bijdragen als lid van het gebied waar de ondernemingen gevestigd zijn. Hierover is
tussen partijen aan het begin van de periode afgesproken dat 80 procent voor de vereniging is en dat
20 procent wordt uitgekeerd aan het gebied waar de betreffende onderneming gevestigd is.

Projectaanvragen
De Binnenstadsvereniging MKB Assen en de winkelcentra hebben alle jaren het gehele budget
opgevraagd op basis van de door hen ingediende begrotingen.
Parkmanagement Assen, Parkmanagement Noord en Gilde BART hebben aangegeven te willen
reserveren omdat ze plannen in voorbereiding hebben.
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Met LTO Noord is een overeenkomst gesloten voor de periode 2011-2013. Vervolgens heeft LTO Noord
namens de gehele agrarische sector in 2013 een aanvraag gedaan voor het totaal bedrag aan
trekkingsrechten in genoemde periode.

Gerealiseerde projecten en activiteiten
Mede dankzij een bijdrage vanuit het Ondernemersfonds kon in de verslagperiode een groot aantal
projecten worden gerealiseerd.
STEDELIJKE EN/OF SECTORALE PROJECTEN

• Intocht Sinterklaas
• TT-zuilen invalswegen
• Kolkend Assen 2011 en 2012
• Gele Draak in de Vaart
• Lenin op de kop van de Vaart
• Menora op de kop van de Vaart
• Eindejaars bijeenkomst Ondernemend Assen
• Open Dutch Showcorps Championship 2013
• Gamma Racing Day 2013
• Kerstmarkt 2013
De stedelijke projecten zijn mede door en vanuit de Binnenstadsvereniging geïnitieerd. De inzet van
de citymanager is hierbij van wezenlijk belang geweest.
BINNENSTADSVERENIGING MKB ASSEN

• Voorjaarsactiviteiten
• Asser zomermarkten
• Festival Living Statues
• Art Explosion
• Kerststad Assen
De Binnenstadsvereniging financiert ook de citymanager uit haar budget.
PARKMANAGEMENT ASSEN
 Organisatie van Assen Onderneemt, Energiemarkt en netwerkbijeenkomsten
 Deelname aan de Bedrijvencontactdagen met het Parkmanagementplein
 Onderzoek naar camerabeveiliging en een glasvezelring op de bedrijventerreinen
 Voorbereiding van implementatie Keurmerk Veilig Ondernemen in 2013
 Deelname aan pilotproject Drentse Energie Organisatie (DEO) voor het realiseren van
zonnepanelen op bedrijven
 Sociaal contract met Baanzicht voor de inzet langdurig werklozen in reguliere arbeid
 Gesprekspartner gemeente Assen bij de revitalisering bedrijventerreinen en het ontwikkelen en
uitwerken van de FlorijnAs
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Parkmanagement Assen financiert ook de parkmanager en diens ondersteuning uit zijn budget.
Het bestuur van Parkmanagement Assen heeft aangegeven te willen sparen voor een aantal
projecten die de komende jaren de nodige middelen vragen.
WINKELCENTRA

De winkelcentra Kloosterveste, Marsdijk, Nobellaan, Peelo en Vredeveld hebben hun middelen zoals
afgesproken ingezet voor activiteiten in de eigen centra. Jaarlijks dienen zijn hiervoor plannen in.

Verantwoording trekkingsgerechtigden
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 budgeten ook een eigen kascommissie zijn.
Door het ontbreken van een uniforme instructie is deze verantwoording niet eenduidig. In overleg met
de penningmeesters van de verenigingen wordt een format voor de inhoudelijke en de financiële
verantwoording gewerkt dat vanaf 2014 gebruikt gaat worden.

Jaarrekeningen
De Jaarrekening wordt in het begin van het voorjaar van het daarop volgende jaar door Administratie &
Belastingadviseurs R.S. Kremer bv uit Assen opgesteld. Het stichtingsbestuur stelt de rekening
vervolgens vast in haar reguliere vergadering. De boeken worden parallel ook intern gecontroleerd. Op
genoemde vergadering wordt de penningmeester decharge verleend. In de goedgekeurde
Samengestelde Jaarrekening 2011-2013 is een overzicht te vinden van alle relevante gegevens. De
Jaarrekeningen zijn separaat op te vragen en zijn te downloaden van de OFA-website.

Evaluatie OFA 2011-2013
Aan het eind van 2012 zijn de contouren uitgezet voor de evaluatie van het fonds over de periode 20112013. Deze opzet is in het bestuurlijk overleg van 6 december 2012 met de verantwoordelijk wethouder
H. Matthijsse besproken.







De eerste fase van de evaluatie is in het voorjaar van 2013 uitgevoerd onder de ‘gebruikers’ van
het fonds. Deze fase is door het bestuur zelf uitgevoerd en was gericht op het functioneren, het
draagvlak en het inventariseren van verbeterpunten.
De tweede fase heeft in de zomer van 2013 plaatsgevonden en is door een bureau BBO uit
Leeuwarden uitgevoerd.
De eindrapportage is in het najaar van 2013 aan de gemeente Assen aangeboden waarna een
positieve besluitvorming heeft plaatsvinden in de Gemeenteraad van Assen op 14 november
2013 over verlenging van het fonds met een periode van drie jaar.
Op basis van de besluitvorming in de Gemeenteraad is een nieuw convenant opgesteld waarin
een aantal prestatieafspraken zijn opgenomen voor de periode 2014-2016.

Het Evaluatierapport 2011-2013 is te downloaden van de website van OFA.
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