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Samenvatting: 

Wat is een Ondernemersfonds? 

In Gemert-Bakel is het initiatief vanuit andere ondernemersverenigingen gekomen om een 

ondernemersfonds op te richten.  Hierin is Gemert-Bakel niet uniek, in een groot aantal gemeenten 

zijn deze reeds opgericht. Met een ondernemersfonds organiseren ondernemers en gemeente 

projecten om hun werk- en leefgebied  aantrekkelijker te maken. Een aantrekkelijker gebied 

bevordert de samenwerking tussen organisaties  en geeft de ondernemers een verantwoordelijkheid 

om de bedrijfsomgeving in te richten en te verbeteren. In anderen gemeenten zijn bv projecten als 

parkmanagement (o.a. surveillance bewakingsdienst, bewegwijzering, opruimen zwerfvuil  etc. van 

bedrijventerrein), verfraaien stadscentra (bloembakken, luxer straatmeubilair etc.), organiseren van 

evenementen, gezamenlijke inkoop  middels het ondernemersfonds tot stand gekomen.  

 Kenmerkend is dat  iedereen meedoet.  Het opzetten van een fonds kan op verschillende manieren, 

via reclamebelasting, een bedrijveninvesteringszone (BIZ), via onroerend zaakbelasting of via een 

vrijwillige bijdrage. 

Is het ondernemersfonds er al? 

In het winkelcentrum van Gemert wordt middels reclamebelasting al geld beschikbaar gesteld voor 

centrumactiviteiten/centrumaankleding. Op dit moment vindt gesprekken plaats bij de reeds 

georganiseerde ondernemers (diegene die lid zijn van een ondernemersvereniging)  om te 

beoordelen of er behoefte is aan ondernemersfonds en in welke vorm. Uit voorgesprekken is 

gebleken dat de vorm die de ondernemersverenigingen het meest aanspreekt, het gemeentebreed 

ondernemersfonds waarbij het fonds wordt gevuld door het verhogen van de WOZ-waarde van 

niet-woningen, dit zou betekenen een bijdrage van €  35 per € 100.000 WOZ voor een gebruiker/niet 

eigenaar. (Leids model). Het geld van dit fonds wordt dan besteed aan projecten aangeleverd door 

groepen ondernemers als ondernemersverenigingen of bv kerkdorpen (=trekkingsrecht). In het geval 

dat gekozen wordt voor het model van kerkdorpen zou de Mortel  € 17214 ophalen dat dan ook 

weer voor projecten voor de Mortelse gemeenschap zou worden uitgegeven.  Hoewel de verdeling 

nog open is blijkt dat de grootste bijdrage aan het fonds komt uit het buitengebied, met name de 

agrarische sector. Deze zijn veelal verenigd in ZLTO en deze organisatie  is vooralsnog  geen 

voorstander voor het oprichten van een ondernemersfonds maar praten wel mee. De gemeente 

faciliteert het binnenhalen van het geld middels de WOZ en keert het als subsidie uit aan een nog op 

te richten stichting die bepaald welke projecten daarmee bekostigd worden. 



Voor de reclamebelasting en het BIZ model hoeft geen onderzoek naar draagvlak plaats te vinden, 

deze modellen zijn reeds wettelijk vastgelegd en zijn openlijk en controleerbaar.  Het onderzoek voor 

draagvlak is enkel noodzakelijk voor het ondernemersfonds voor het Leids model (daar valt ook het 

meeste geld te halen).   Gemeente Laarbeek is een voorbeeld van hoe het niet moet. Hier is een 

ondernemersfonds opgericht waarvoor achteraf gebleken is dat er weinig draagvlak is. Veel 

ondernemers werden geconfronteerd met een verplichte WOZ verhoging en ervaren dit als 

verplichte bijdrage voor iets waar ze niet voor hebben gekozen. Vanuit de gemeente Gemert-Bakel  is 

aangegeven dat ze een ondernemersfonds willen faciliteren mits er voldoende draagvlak onder de 

ondernemers is. 

Wat vinden  de ondernemers in de Mortel? 

Onder de aanwezigen waren niet alleen ondernemers van Ondernemersbelang de Mortel maar ook 

andere ondernemers al dan wel of niet lid van andere ondernemersverenigingen zoals ZLTO of BKG. 

Het oprichten van een ondernemersfonds is heel complex  en er is veel tijd besteed aan het uitleggen 

en beantwoorden van vragen. Het publiek  stelde verschillende kritische vragen zoals het feit 

waarom een ondernemersfonds nodig is . De WOZ waarde in gemeente Gemert is al zo hoog. Een 

paar initiatiefnemers (o.a. M. Jacobs van BKG) verplichten meer dan duizend mensen om mee te 

gaan betalen aan iets waar geen behoefte aan is. Het blijkt lastig te zijn om een concreet voorbeeld 

voor de Mortel/Mortelse ondernemers  te noemen waar ondernemers enthousiast van worden. Er 

wordt gevraagd of de aanleg van glasvezel in het buitengebied een project  zou kunnen zijn maar dit 

zou eigenlijk een primaire  taak van de gemeente moeten zijn.  (red. hiervoor loopt nu een ander 

initiatief, ook gezamenlijk inkoop wordt genoemd maar m.b.t energie is hiervoor ook al een 

initiatief).  De waslijst met voorbeelden waar het Ondernemersfonds iets zou betekenen is van nul en 

generlei waarde, deze spreekt de Mortelse ondernemers niet aan zoals  het plaatsen van 

bloembakken en hier en daar een camera plaatsen voor de veiligheid. De meest  benoemde zaken 

zijn reeds ondergebracht bij de gemeenten waar al belasting voor betaald wordt o.a. veiligheid. 

Gaat het ondernemersfonds geen taken overnemen van de gemeente? Gesteld wordt dat de 

gemeente zorg dient te dragen voor de basis en het ondernemersfonds voor alle extra zaken maar de 

grens is niet altijd duidelijk. De verhoging van de OZB is formeel geen zaak van de 

ondernemers. De gemeenteraad kan in theorie gewoon besluiten om de tarieven te 

verhogen en de opbrengsten te bestemmen voor een ondernemersfonds, zonder ook maar 

enige raadpleging van belanghebbenden.  Maar een belastingverhoging ligt politiek gevoelig. 

Een gemeenteraad kan dat politieke risico zelf lopen, maar ook afwentelen op de 

initiatiefnemers. Er wordt gesteld dat het beter zou zijn indien het bestuur van het 

ondernemersfonds wat bepaalt hoe het geld wordt verdeeld wordt ondergebracht in een vereniging 

i.p.v. een stichting. Het bestuur van het ondernemersfonds beslist welke projecten geld krijgen en 

controleert zichzelf. Indien er  sprake is van een vereniging kunnen de leden invloed uitoefenen op 

het beleid. Vanuit de gemeente wordt dit bestuur niet inhoudelijk gecontroleerd maar wordt het 

gecontroleerd zoals anderen die  subsidie ontvangen. Dit houdt o.a.  in dat er jaarstukken overlegd 

moeten worden over het verantwoorden van de uitgaven.  Men ziet dit als een groot risico omdat 

het over grote bedragen gaat.  

 De aanwezigen hebben nu voldoende gehoord om voor zelf een oordeel te kunnen vormen. Op dit 

moment is er niet uitgesproken of de ondernemers een ondernemersfonds willen en in welke vorm 



maar in een later stadium zal hierover gestemd worden. Geprobeerd zal worden om zo veel mogelijk 

ondernemers hierover te informeren. 

 

Uitgebreide toelichting: 

Tijdens de informatie-bijeenkomst zijn diverse sheets getoond. Die nog uitgebreider aangeven wat 

ondernemersfonds is, waarom er behoefte aan kan zijn, en welke vormen van ondernemersfondsen 

er zijn.  In de bijlage zijn deze opgenomen. 

  


