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Verantwoording Ondernemersfonds Assen
over de jaren 2014-2016
Op basis van het Evaluatierapport OFA 2011-2013 heeft de gemeenteraad van Assen eind
2013 ingestemd met een verlenging van het Ondernemersfonds Assen (OFA) voor een
periode van drie jaar en wel van 2014 tot en met 2016. Tussen de gemeente Assen en de
stichting Ondernemers Fonds Assen zijn de aanbevelingen en verbeterpunten uit het
evaluatierapport in een nieuw convenant opgenomen. Dit convenant is op 3 februari 2014
door beide partijen ondertekend.
Voor OFA hadden de prestatieafspraken in het nieuwe convenant prioriteit. In 2014 zijn in
overleg met de belangrijkste trekkingsgerechtigde partijen afspraken gemaakt hoe een en
ander tot resultaten moet leiden.
In februari 2015 is de gemeente Assen over de voortgang van dit overleg op de hoogte
gesteld. Vervolgens heeft de gemeente in het bestuurlijk overleg met de afspraken rond het
Ondernemersfonds ingestemd.
In de verslagen over 2014 en 2015 is eerder al verantwoording afgelegd over de wijze
waarop de verbeterpunten uit het eerste evaluatierapport en de bestuurlijke afspraken zijn
geëffectueerd.


De jaarverslagen over 2014 en 2015 vindt u op de website van OFA
(www.ondernemersfondsassen.nl).

In deze rapportage vindt u een beknopte inhoudelijke en financiële verantwoording over de
hele driejaarlijkse periode van 2014 tot en met 2016. Volgens afspraak zijn de middelen van
de sectoren Defensie, Onderwijs, Sport en Zorg verbijzonderd. Voor deze budgetten kunnen
trekkingsgerechtigde partijen bij het Ondernemersfonds aanvragen indienen voor projecten
en activiteiten.
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Bestuurszaken
Het Ondernemersfonds Assen is een fonds van, vóór en dóór ondernemers. De middelen
die via de OZB-opslag door alle ondernemers worden opgebracht, komen ook weer aan die
ondernemers ten goede. Door de gekozen opzet via de OZB gaat het niet alleen om
ondernemers uit het MKB en het grootbedrijf, maar ook om culturele instellingen,
kennisinstellingen, zorginstellingen, agrarische bedrijven, recreatiebedrijven,
sportverenigingen en organisaties als Defensie.
Een democratische structuur van de betrokken vereniging (of een andere
samenwerkingsvorm) dient in beginsel de inbreng van alle betrokkenen te waarborgen. Zo
kunnen de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente beter behartigd worden.
Door de krachten te bundelen ontstaat een gunstiger ondernemingsklimaat en wordt
freerider-gedrag tegengegaan waarbij een deel van de ondernemers profiteert van de
inspanningen van de anderen. De afgelopen jaren bleek een bijkomend voordeel van de
komst van het Ondernemersfonds dat de organisatiegraad onder de ondernemers
toeneemt.
Doelstellingen
De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft statutair ten doel:
•
collectieve (private) ondernemersactiviteiten en projecten van de nodige financiële
middelen te voorzien (Hierbij kan gedacht worden aan onder andere stadspromotie,
binnenstadsactiviteiten, activiteiten in winkelcentra, parkmanagementactiviteiten en
opleidingsarrangementen)
•
fungeren als contractpartner voor de gemeente Assen in verband met de bekostiging
van de collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente
•
fungeren als contractpartner 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 hun
organisaties
•
verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Assen was op 1 januari 2017 als volgt
samengesteld:
•
Arie van der Spek
voorzitter
•
Astrid-Odile de Visser secretaris
Interzorg Noord-Nederland
•
Leon den Hertog
penningmeester
Klok Onderhoud- en Afbouwgroep
•
Louwe Dijkema
bestuurslid
•
Jacques Hartog
bestuurslid
Bruna Vanderveen Assen
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In de verslagperiode waren Gini Coutinho-Groothuis en Jitse Snoeijing aftredend en statutair
niet herbenoembaar. Met instemming van het bestuur van het Platform Ondernemend
Assen (POA) zijn in 2016 Arie van der Spek en Astrid-Odile de Visser als hun opvolgers
benoemd. Afgesproken is verder dat Arie van der Spek per 1 januari 2017 Louwe Dijkema zal
opvolgen als voorzitter.
Na de benoeming van twee nieuwe bestuursleden in het voorjaar van 2017 zullen Louwe
Dijkema en Leon den Hertog aftreden. Op dat moment zijn alle bestuursleden van het eerste
uur vertrokken.
Henk Lohrengel (Bureau Lohrengel & Partners) verzorgt als bestuurssecretaris de
ondersteuning van het stichtingsbestuur. Hij heeft in de zomer van 2016 aangegeven in het
voorjaar van 2017 zijn werkzaamheden voor OFA te willen beëindigen.
Na een selectieprocedure heeft het bestuur Esther van Riezen gevraagd om hem dan als
bestuurssecretaris op te volgen.
Vergaderingen
Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Assen heeft in de verslagperiode 24 keer
vergaderd. Daarnaast vonden er jaarlijks minimaal twee vergaderingen plaats met het
bestuur van het Platform Ondernemend Assen. Naast de gebruikelijke overlegpunten is
onder meer gesproken over mogelijke veranderingen in de bestuursstructuur en de wens om
projecten meerjarig financieel te ondersteunen.
Met de gemeente Assen vonden periodiek besprekingen plaats op ambtelijk en bestuurlijk
niveau. Ambtelijk was het overleg naast lopende zaken vooral gericht op de stroomlijning
van de geïnde OZB-gelden. Bestuurlijk ging het over de voortgang van het fonds en is er
gesproken over de opzet van de evaluatie van het fonds in 2016.
De bestuurssecretaris woonde de bijeenkomsten van het Landelijk Platform
Ondernemersfondsen bij. Jaarlijks kwam het twee keer bij elkaar. De bijeenkomsten zijn
nuttig voor de contacten en voor het uitwisselen van praktische zaken.
Evaluatie 2014-2016
Eind 2015 heeft Stichting Ondernemersfonds Assen de contouren uitgezet voor de evaluatie
van de periode 2014-2016. De opzet is in het bestuurlijk overleg van 13 november 2015 met
verantwoordelijk wethouder Maurice Hoogeveen besproken.
Op basis hiervan zijn twee bureaus uitgenodigd om te offreren. Na een van tevoren
afgesproken procedure is gekozen voor Bureau Beleidsonderzoek (BBO) uit Leeuwarden.
BBO heeft in de loop van 2016 zijn evaluatieonderzoek verricht waarna de eindrapportage
najaar 2016 aan de gemeente Assen kon worden aangeboden. Mede op basis hiervan heeft
de gemeenteraad van Assen op 11 mei 2017 besloten om het Ondernemersfonds voor
onbepaalde tijd in te stellen en dus niet langer steeds voor een periode van drie jaar.
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Op basis van deze besluitvorming zal een nieuw convenant worden opgesteld waarbij ook
het POA nauw betrokken zal worden.


Het Evaluatierapport OFA 2014-2016 plus bijbehorende documenten en het
raadsbesluit van mei 2017 vindt u op de OFA-site.
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Begroting en toekenning
Het Ondernemersfonds heeft met de gemeente de afspraak dat in december van het
lopende jaar de voorlopige OZB-opbrengst voor het volgend jaar wordt bepaald. Op basis
hiervan stelt Stichting Ondernemersfonds Assen haar begroting op en wordt een
voorlopige toekenning gedaan aan de trekkingsgerechtigde partijen. De feitelijke
afrekening vindt dan in de loop van het jaar daarop of nog later plaats.
Bij de start van het Ondernemersfonds in 2011 hebben beide partijen afgesproken dat het
fonds in december specifieke wensen aan de gemeente kan voorleggen die vragen om een
nadere berekening van de trekkingsrechten in het volgende jaar. Helaas is de gemeente er
tot nu toe niet geslaagd de door OFA gevraagde gegevens aan te leveren waardoor er tot de
dag van vandaag met verouderde gegevens voor de bepaling van de individuele
trekkingsrechten moet worden gewerkt.
Met de gemeente is inmiddels afgesproken om verder te gaan met het ontwikkelen van een
systematiek waar beide partijen goed mee kunnen werken en die niet tot onnodige
verrekeningen leidt.
Trekkingsrechten
In de afgelopen jaren is de gemeente geconfronteerd met meer leegstand en met een
teruglopende waarde van het onroerend goed. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de OZBopbrengst en daarmee voor het budget van het Ondernemersfonds. Op basis van de
voorlopige afrekeningen is dit budget teruggelopen van 473 duizend euro in 2014 naar
429 duizend euro in 2016.
Uitgangspunt bij de trekkingsrechten is dat na aftrek van de kosten van OFA 15 procent van
het budget bestemd wordt voor stedelijke en sectorale plannen. Zelf komen de
trekkingsgerechtigde partijen in aanmerking voor 85 procent van het budget.


In de Samengestelde Jaarrekening OFA 2014-2016 op de OFA-site en in de laatste
paragraaf van deze rapportage vindt u een overzicht van de toekenningen de
afgelopen jaren.

In de toekenning voor Gilde BART heeft een verrekening plaatsgevonden omdat zijn leden
ook bijdragen als lid van het gebied waar de onderneming gevestigd is. Hierover is in 2011
afgesproken dat in deze gevallen 80 procent naar Gilde BART gaat en dat 20 procent wordt
uitgekeerd aan het gebied waar de betreffende onderneming gevestigd is.
Samenwerking parkmanagementverenigingen
Eind 2015 zijn Parkmanagement Assen en Parkmanagement Assen Noord gesprekken gestart
om tot een verdere samenwerking te komen. Beide verenigingen hebben aangegeven om in
2017 met behoud van de eigen identiteit te gaan samenwerken in Ondernemend Assen
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waarbij projecten gezamenlijk worden opgepakt en uitgevoerd. Gedacht wordt 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.
Verantwoording trekkingsgerechtigden
Alle betrokken verenigingen en andere partijen dienen voor de financiële verantwoording
van de aan hen toegekende middelen een goedgekeurde jaarrekening in. In de meeste
gevallen zal zo’n rekening door een extern bureau worden opgesteld, maar bijvoorbeeld bij
de winkelcentra kan het vanwege de kleine budgetten ook een eigen kascommissie zijn.
In het jaarlijkse overleg met de penningmeesters zijn over de inhoudelijke en financiële
verantwoording van de stedelijke en sectorale projecten duidelijke afspraken gemaakt.
Jaarrekeningen
Administratie & Belastingadviseurs R.S. Kremer stelt aan het begin van het jaar daarna de
jaarrekening op. Vervolgens stelt de Stichting Ondernemersfonds Assen deze rekening vast
in haar reguliere vergadering. De boeken worden parallel ook intern gecontroleerd waarna
op dezelfde vergadering de penningmeester decharge kan worden verleend.


De Samengestelde Jaarrekening OFA 2014-2016 geeft een overzicht van alle
relevante gegevens. Net als dit rekeningoverzicht zijn ook de verschillende
jaarrekeningen op de OFA-site te vinden.
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Projecten en activiteiten
Binnenstadsvereniging MKB Assen en de winkelcentra hebben elk jaar het gehele budget
opgevraagd op basis van de door hen ingediende begrotingen. Parkmanagement
Assen/Ondernemend Assen, Parkmanagement Assen-Noord en Gilde BART hebben
aangegeven een deel van het budget te willen reserveren omdat ze enkele relatief dure
plannen in voorbereiding hebben.
Bij beide parkmanagement-verenigingen en Gilde BART gaat het 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.
LTO Noord treedt op als penvoerder voor de sector Agrarische bedrijven. Ondanks
herhaaldelijke verzoeken van het Ondernemersfonds is er met hen geen overeenkomst
gesloten voor de periode 2014-2016. Het bestuur van OFA heeft dan ook in december 2016
besloten het toegekende budget naar het algemene budget OFA 2017 over te hevelen.
Gerealiseerde projecten en activiteiten
Mede dankzij de bijdragen uit het Ondernemersfonds kon in de verslagperiode een groot
aantal projecten en activiteiten worden gerealiseerd. De volgende lijst geeft een overzicht
van de belangrijkste in de periode 2014-2016.
STEDELIJKE EN SECTORALE PROJECTEN
• Assen Onderneemt!
initiatief Parkmanagement Assen in samenwerking met andere partijen
• MVO Beursvloer
initiatief Parkmanagement Assen in samenwerking met Binnenstadsvereniging MKB
Assen
• Welkom Thuisstad
gezamenlijk initiatief Platform Ondernemend Assen
• Dit is Assen!
initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen
• Mijn Stad Assen van Stichting Cultureel Hart Assen
penvoerder Gilde BART
• TV programma ‘Oude meesters & Nachtburgemeesters’
initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen
• Maya-tempel op de Kop van de Vaart (i.v.m. tentoonstelling Drents Museum 2016)
initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen
• Olympia’s Tour 2015
penvoerder Binnenstadsvereniging MKB Assen
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•
•
•

Koningsnacht/dag
initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen
Europese Kampioenschappen Voetbal onder 19 jaar 2015
penvoerder Parkmanagement Assen-Noord
Beachvolleybal Toernooi 2014
initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen
De Asser Stadsloop 2016
penvoerder Binnenstadsvereniging MKB Assen
Urban Run 2016
initiatief Parkmanagement Assen-Noord
TT Week 2014
gezamenlijk initiatief Platform Ondernemend Assen
TT Festival 2015
scholingsproject Drenthe College
Jubileum Drentse Fiets 4 Daagse
penvoerder Binnenstadsvereniging MKB Assen
Wereldkampioenschappen Motorcross 2015
penvoerder Binnenstadsvereniging MKB Assen
Preuvenement
initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen
Asser Bluesdagen 2016
initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen
Klassiek aan de Vaart
penvoerder Gilde BART
Defensie Meets Assen
initiatief Parkmanagement Assen
Made in Assen
Initiatief Parkmanagement Assen in samenwerking met andere partijen
Historische Vlootdagen 2015
penvoerder Binnenstadsvereniging MKB
Intocht Sinterklaas
initiatief Binnenstadsvereniging MKB Assen
Ondernemend Dineren 2016
initiatief Ondernemend Assen
Zorgcongres 2016
Initiatief cluster Zorg

BINNENSTADSVERENIGING MKB ASSEN
• Activiteiten in april en mei
• Asser Zomermarkten
• Bartjes verjaardag
• Preuvenement
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• Kolkend Muziekfestival
• Art Explosion
• Kerststad Assen
Binnenstadsvereniging MKB Assen financiert ook de citymanager uit haar budget.
Zie voor meer informatie over projecten en andere relevante informatie de website van de
Binnenstadsvereniging op het adres www.ditisassen.nl.
GILDE BART
• Klassiek aan de Vaart
• Mijn Stad Assen
• project Stadsplattegrond
• deelname Preuvenement
• deelname website www.ditisassen.nl
• deelname internetplatform drenthe.nl
• TT Festival line up
PARKMANAGEMENT ASSEN / ONDERNEMEND ASSEN
• organisatie netwerkbijeenkomsten
• deelname Parkmanagementplein Bedrijvencontactdagen
• deelname Open Bedrijvendag Drenthe
• project Assen Onderneemt!
• Ondernemend Dineren
• 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 / Ondernemend Assen financiert ook de parkmanager en diens
ondersteuning uit het budget.
Zie voor meer informatie over projecten en andere relevante informatie de website van
Ondernemend Assen op het adres www.ondernemendassen.nu.
PARKMANAGEMENT ASSEN-NOORD
• organisatie netwerkbijeenkomsten
• deelname Parkmanagementplein Bedrijvencontactdagen
• camerabeveiliging op Peelerpark en Messchenveld
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• implementatie Keurmerk Veilig Ondernemen
• project Assen Onderneemt!
• deelname aan TT-Village
• organisator Urban Run
• gesprekspartner gemeente Assen
Parkmanagement Assen 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 projecten en andere relevante informatie de website van
Parkmanagement Assen Noord op het adres www.parkmanagementassennoord.nl.
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Financiële kerngegevens 2014-2016
In dit overzicht worden de belangrijkste financiële gegevens in afgeronde bedragen uit de
verslagperiode weergegeven. De definitieve afrekening door de gemeente Assen vindt
plaats na indiening van de inhoudelijke rapportage en de financiële verantwoording.


Details vindt u in de goedgekeurde Samengestelde Jaarrekening OFA 2014-2016
plus managementletter. Deze vindt u op de OFA-site.

In de laatste kolom staan achter de toegekende bedragen tussen haakjes de werkelijk
bestede bedragen. De verschillen komen onder andere voort uit meerjarige reserveringen,
niet-opgenomen bedragen en niet-geclaimde garanties. Alle bedragen in het overzicht staan
in euro’s.

2014

2015

2016

465.000
4.000
469.000

450.000
3.150
453.150

410.000
1.350
411.350

26.700

24.500
7.500

25.000

Totaal

26.700

32.000

21.000
46.000

Binnenstadsvereniging MKB Assen
Parkman. Assen/Ondern. Assen *
Parkmanagement Assen-Noord *
Gilde BART *
wijkwinkelcentra
Agrarische bedrijven ***
Defensie **
Onderwijs **
Sport **
Zorg **
Stedelijk/Sectoraal **

76.700
156.700
27.900
20.500
11.350
4.150
10.200
7.000
2.600
32.500
61.500

86.600
180.700
31.500
23.100
12.400
4.650
10.600
7.250
2.700
34.000
69.500

71.500
149.100
26.000
19.100
10.250
3.850
5.000
6.000
2.200
28.000
90.075

2014 t/m 2016

Inkomsten
Voorlopige toekenning OZB
Rente
Totaal

1.333.500

Kosten
Regulier
Voorziening 2014-2016
Evaluatie 2014-2016

104.700

Toekenning

------------------------------------------

234.800 (234.800)
486.500 (525.0000
85.400 (70.000)
62.700 (35.100)
34.000 (34.000)
12.650
(0)
25.800 (15.200)
20.250
(7.250)
7.500
(4.700)
94.500 (31.750)
221.075 (202.600)
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*

Parkmanagement Assen / Ondernemend Assen, Parkmanagement Assen Noord en Gilde BART
beschikten nog over een opgebouwde reserve uit de periode 2011-2013 voor geoormerkte
projecten.
** In het overleg van januari 2016 met POA zijn afspraken gemaakt over het overhevelen van nietgebruikte budgetten uit de jaren 2014 en 2015 van de clusters Defensie, Onderwijs, Sport en
Zorg naar het budget Stedelijk/Sectoraal 2016 om meerjarige projecten financieel te kunnen
ondersteunen.
*** Omdat er geen overeenkomst met LTO Noord gesloten kon worden, heeft het bestuur van OFA
in december 2016 besloten het aan de agrarische bedrijven toegekende budget naar het
algemene budget OFA 2017 over te hevelen.

