
 

MEMO 
 
Voor : Gemeenteraad, Fractie PRO Sliedrecht t.a.v. mevrouw Stam 

 
Van : Wethouder Bijderwieden 
 

Datum : 4 november 2022 
 
Betreft : Technische vragen over het Ondernemersfonds 

 

 
 
Vraag 1: Bij onze fractie zijn sinds de oordeelsvormende vergadering van 1 november verdere 
geluiden binnengekomen van (sport)verenigingen en anderen met maatschappelijk doel, die niet 
zitten te springen om het Ondernemersfonds. Is bij het college bekend welke verenigingen het hier 
betreft en om welk aantal het gaat? 
 

Het initiatief voor de oprichting van een ondernemersfonds komt van de stuurgroep voor de 
Economische Visie. Vanwege de systematiek via de OZB, waarin geen onderscheid gemaakt kan 
worden tussen de verschillende sectoren in de categorie "niet-woningen", is het onvermijdelijk dat 

ook partijen als (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties – voor zover zij zelf eigenaar 
of gebruikers volgens de OZB zijn – hier ook mee te maken krijgen, ongevraagd. 
Het college heeft daarom ook gesproken met (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties 

met eigen vastgoed om hen te informeren over het voornemen van een ondernemersfonds en wat 
dit voor hen zal betekenen; vooral ook welke kansen dit voor hen biedt. Ook hebben wij hen van 
harte uitgenodigd verdere vragen hierover aan ons te stellen, zodat we samen kunnen zorgen voor 

een goed begrip en goede benutting van het ondernemersfonds door deze partijen. 
Het college heeft zelf enkele verenigingen in beeld, met name de twee grootste sportverenigingen, 
waar bijzondere aandacht voor is, onder meer via de stuurgroep Sportakkoord. Het college weet 

niet welke verenigingen zich bij uw fractie gemeld hebben en is steeds bereid om in gesprek te 
gaan met verenigingen. 

 
Vraag 2: Welke extra OZB gaat voor bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen gelden in 2023 en 
daarna? Is dit hetzelfde percentage aan verhoging als voor de andere ondernemers? 
 
De aanpassing van de OZB ten behoeve van het ondernemersfonds betreft een algemene 
aanpassing van de OZB voor alle niet-woningen, zowel het eigenarendeel als het gebruikersdeel 

van de OZB. Alle eigenaren of gebruikers van niet woningen, zowel ondernemers als verenigingen 
en maatschappelijke organisaties, krijgen op dezelfde wijze te maken met deze wijziging van de 
OZB. Bij de OZB kan immers geen onderscheid gemaakt worden tussen verschillende sectoren of 

gebieden, alleen in het algemeen tussen woningen en niet-woningen, en tussen eigenaren en 
gebruikers. 
De verhoging van de OZB ten behoeve van het ondernemersfonds bedraagt voor elke niet-woning 

ongeveer € 75 per € 100.000 WOZ-waarde, verdeeld over de eigenaar (56%) en gebruiker (44%) 
samen, conform de systematiek in de OZB-verordening. Alleen de sport- en muziekverenigingen 
die zelf eigenaar of hoofdgebruiker zijn van vastgoed en nu al OZB betalen, krijgen hier dus mee 

te maken, op dezelfde wijze als alle andere eigenaren of gebruikers van niet-woningen. In de OZB 
kan en mag hierin geen onderscheid worden gemaakt. 

 
Vraag 3: Wat is het specifieke voordeel wat deelname aan het ondernemersfonds deze 
maatschappelijke organisaties gaat opleveren? 
 
Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen zeker gaan meeprofiteren uit het fonds, 
zowel financieel als in samenwerking. Immers: zij hebben ook beveiligingskosten, 

verzekeringskosten, uitgaven aan activiteiten en evenementen, enzovoorts. Het ondernemersfonds 
gaat hier zeker voordeel in opleveren. 
Daarnaast gaat het ondernemersfonds de verenigingen helpen om nieuwe contacten te maken met 

ondernemers en winkelgebieden. Uiteraard zal de gemeente, onder meer via de Stuurgroep 
Sportakkoord, ook actief meedenken met bijvoorbeeld de sportclubs hoe zij kunnen meeprofiteren 
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van het ondernemersfonds. Zo zullen we dat ook doen met de scholen en culturele instellingen. 

Bovendien krijgen alle partijen die via de OZB bijdragen aan het fonds ook een eigen stem in het 
ondernemersfonds en dus kunnen de betreffende verenigingen en organisaties straks ook samen 

met de andere deelnemers hun voordeel uit het fonds verkrijgen. 
 
Vraag 4: Tijdens de oordeelsvormende vergadering stelde ik namens onze fractie de vraag of 
afgevaardigden van bijvoorbeeld scholen of sport- en muziekverenigingen ook deel uitmaken van 
de stuurgroep. Het antwoord van de portefeuillehouder was dat dit niet het geval was. Wat is de 
reden dat er geen afgevaardigden van maatschappelijke organisaties in de stuurgroep zitten? 
 
De huidige stuurgroep die zich bezighoudt met de oprichting van het ondernemersfonds is de 
stuurgroep voor de Economische Visie. Uiteraard is die gevuld met een vertegenwoordiging vanuit 

ondernemend Sliedrecht, die overigens zelf al relaties hebben met bijv. sportverenigingen. 
Zodra het ondernemersfonds is opgericht houdt de huidige rol van de stuurgroep op te bestaan, 
krijgt het fonds een eigen bestuur en platform. In dat platform zullen niet alleen ondernemers, 

maar uiteraard ook alle andere partijen met een belang bij het fonds zitting mogen nemen, zoals 
de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Denk aan een vertegenwoordiger via de 
stuurgroep sportakkoord, of een vertegenwoordiger namens de sector cultuur en recreatie. Ter 

voorbereiding hierop is bijvoorbeeld al gesproken met de stuurgroep Sportakkoord en met de 
scholen. Zowel de stuurgroep als het college ervaren hierin een verantwoordelijkheid om alle 

partijen een volwaardige plaats te geven in het nieuwe ondernemersfonds. 


