Notulen Raad van Advies Ondernemersfonds Zwijndrecht
Datum: dinsdag 1 september 2020
Locatie: Hotel Ara - Zwijndrecht

_________________________________________________________________
Aanwezig: Hinrich Slobbe (voorzitter), Johan Kooij (penningmeester), Eggo van Leusden (secretaris)
Herman Jonker (vicevoorzitter), Teun Muller (Bestuurslid), Wouter Eenhoorn (Sport), John van Belle
(Groote Lindt), Gerard Vaandrager (Zwijndrecht brede deel), Claudius de Beer (Groote Lindt), Arie v/d
Herik (Stationsgebied), Wim Stam (Bakestein), Robbert Stoopman (Walburg), Wico van Helden
(Stationsgebied), Rogier van Erk (Heerjansdam/Buitengebied), Peter v/d Steen (Oudeland)
Monique Walraven (parkmanager ParkTrust)
Afwezig met kennisgeving: Caroline Oster (Gemeente Zwijndrecht), Eva Klein (Kinderopvang)
Notulist fondsondersteuner: Rosalie de Paepe
1. Opening
De vergadering wordt geopend door voorzitter Hinrich Slobbe en iedereen wordt van harte welkom
geheten. Er is een korte ronde waarin alle aanwezigen zich voorstellen en benoemen welk
trekkingsgebied zij vertegenwoordigen.
De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Er wordt aan de
aanwezigen gevraagd of er nog aanvullende agendapunten gewenst zijn, dit is niet geval.
2. Toelichting jaarverslag Ondernemersfonds 2019
Financieel:
De jaarrekening is rondgestuurd met de vergaderstukken en is voor iedereen openbaar te vinden op
de website van het Ondernemersfonds Zwijndrecht. De penningmeester Johan Kooij geeft een korte
toelichting: de financiële middelen die jaarlijks binnenkomen bij het fonds, vloeien terug naar de
trekkingsgebieden. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen
en is voor ondernemers, door ondernemers. Een individu kan dus geen aanvraag indienen. De
bijdrage komt vanuit de gemeente en wordt jaarlijks, aan het begin van het jaar, vastgesteld.
Een accountantscontrole op het jaarverslag is een verplichting vanuit de gemeente, vastgesteld bij de
oprichting van het fonds en heeft ook wederom plaatsgevonden over 2019.
In 2019 is ongeveer net zoveel besteed aan initiatieven/aanvragen als dat er aan het begin van het
jaar beschikbaar was gekomen. Dit is de 1e keer sinds het bestaan van het fonds. Helaas is de
verwachting dat dit in 2020 helaas niet mogelijk zal zijn i.v.m. de huidige Covid-19 situatie.
De penningmeester licht nader de drie vermogensposities toe:
-> Risicoreserve; deze reserve is voor de BTW constructie rondom het fonds. BTW wordt waar
mogelijk teruggevraagd. Deze reservering is nu aangevuld en zal vanaf 2020 niet meer verder
aangevuld worden.
-> Er staat een bestemmingsreserve van €22.000 voor het Zwijndrecht brede deel. Per jaar wordt
door ieder trekkingsgebied evenredig bijgedragen aan deze reserve.
-> Het overige bestemmingsfonds bedraagt +/- €350.000 en dit zijn de gereserveerde
bedragen/financiële middelen per trekkingsgebied.

Helaas loopt de informatie over de beschikbare bedragen en de gegevens van de
trekkingsgerechtigden niet soepel vanuit de gemeente. Er wordt vanuit het bestuur regelmatig om
gevraagd, maar de gemeente is helaas niet coöperatief.
Vraag van John van Belle -> Staan er grote gereserveerde bedragen van trekkingsgebieden vast en
wat gebeurt er mee als deze niet besteed worden?
Antwoord: Nee, het gaat vooral om de ‘kleinere’ trekkingsgebieden die (nog) niet of minimaal
besteding hebben. Voorlopig blijven deze nog gereserveerd staan voor de trekkingsgebieden, maar er
zal op een bepaald moment wel een keuze gemaakt worden dat deze dan komen te vervallen voor de
desbetreffende trekkingsgebieden.
Vraag van Wouter Eenhoorn -> Vraagt of de gemeente ook bijdraagt?
Antwoord: Nee. Het fonds is bedoeld voor zaken van gezamenlijk belang voor de ondernemers. De
gemeentelijke taken dienen door de gemeente verzorgd te worden en hier wordt bij de toetsing van
de ingediende aanvragen ook goed naar gekeken of het mogelijk toch niet een taak van de gemeente
zou moeten zijn.
Tot slot licht de penningmeester toe dat hij handelt na een akkoord op een betaling en/of factuur
van vertegenwoordiging/penningmeester van het desbetreffende trekkingsgebied. Er worden 1x per
maand betalingen verzorgd en er is een 30 dagen betaaltermijn vanuit het fonds.
Tevens wordt er mede gedeeld dat het bestuur de financiële middelen van het fonds wil spreiden
over meerdere banken in verband met de verwachte negatieve rente. Wel zullen er bij het openen
van meerdere bankrekeningen, bankkosten in rekening gebracht worden, maar de verwachting is dat
deze aanzienlijk lager zullen zijn dan de negatieve rente.
Bestuurlijk:
Eggo van Leusden is als secretaris verantwoordelijk voor het bestuurlijk jaarverslag 2019 en leest het
verslag voor aan de aanwezigen.
Tekstuele opmerking hierop vanuit Gerard Vaandrager- > De Binnenvaartdagen zijn gerealiseerd door
de Stichting Binnenvaartdagen met financiële bijdrage vanuit het trekkingsgebied Zwijndrecht brede
deel. De verwoording in het jaarverslag is niet helemaal juist is zijn mening.
3. Voortgang Ondernemersfonds Zwijndrecht 2020
De voorzitter licht toe dat een aantal eerder ingediende aanvragen voor 2020 helaas niet door kon
gaan, zoals Koningsdag, 4/5 mei en de Avondvierdaagse. Ook is er helaas nog steeds een aantal
trekkingsgebieden niet of nauwelijks actief. Het bestuur blijft er hard aan werken ieder
trekkingsgebied actief te krijgen en waar nodig ondersteuning te bieden.
Er wordt een ronde langs de aanwezigen gedaan om te inventariseren wat er mogelijk nog aan
plannen/aanvragen voor 2020 of de toekomst zal komen vanuit hun trekkingsgebieden.
-> Trekkingsgebied Groote Lindt is een BIZ en zal dit in 2021 voor 5 jaar continueren. Zoals eerder
aangegeven wordt het trekkingsgebied Zwijndrecht brede deel gevoed vanuit een percentage vanuit
ieder trekkingsgebied. Er zal vanaf 2021 vanuit Groote Lindt jaarlijks €15.000,- beschikbaar komen
voor het Zwijndrecht brede deel waardoor hiervoor €35.000,- per jaar gereserveerd staat.
Er is de afgelopen 4 jaar wel een bijdrage vanuit Groote Lindt geweest aan de Zwijndrecht brede deel
aanvragen voor de vervoerspilot en de Olympiade.
Verder wordt er toegelicht dat de BIZ Groote Lindt op dit moment bezig is met het ophalen van de

stemmen voor de continuering van de BIZ. Tevens wordt een voorbeeld aangehaald waar de BIZ mee
bezig is: Dit is een snelheidscontrolebord geplaatst op de dijk aangezien er een flinke zorg is over
gereden snelheden op de dijk. Op deze manier wordt data opgehaald die aan de gemeente wordt
voorgelegd. Ook vandalisme en straatraces zijn een zorg voor Groote Lindt.
-> Trekkingsgebied Zwijndrecht brede deel heeft de aanvraag voor de Binnenvaartdagen 2021 in
behandeling en wordt binnenkort ingediend. Dit evenement sluit aan bij de citymarketing
doelstelling als binnenvaartgemeente. Daarnaast is er ingestemd om de gereserveerde bedragen van
2020 voor het 4/5 mei comité en de Avondvierdaagse te laten staan voor besteding in 2021.
Gerard Vaandrager geeft te kennen dat ze een aanvraag van evenementen jaarlijks/per editie willen
beoordelen. Het fondsbestuur adviseert dit niet op voorhand uit te sluiten, omdat zij van mening zijn
dat mogelijk de haalbaarheid vergroot wordt als er een structurele toekenning zou zijn.
Daarnaast wordt aangegeven dat aanvulling bij de commissie Zwijndrecht brede deel gewenst is voor
ideeën en planvorming. John van Belle geeft aan dat er invulling ideeën/voorstellen aangeleverd
zullen worden vanuit Groote Lindt voor besteding.
-> Walburg wilde een aantal evenementen organiseren, maar met Covid-19 geeft dit een flinke
uitdaging wat ze kunnen doen om voor de consument Walburg aantrekkelijk te houden. Er wordt
aangegeven dat de communicatie met het fonds soepel loopt. De ALV van Walburg heeft nog niet
plaatsgevonden aangezien dit ook een uitdaging is met zoveel winkeliers in deze huidige tijd.
-> Stationsgebied heeft een plan gemaakt iets te willen doen met de facilitaire dienstverlening door
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wil het Stationsgebied eventueel aanvullen
met thema’s als circulair, inclusief en smart. Om deze dienstverlening in te vullen, wil het
Stationsgebied mogelijk contact leggen met Zwijndrecht Werkt. Betrokkenen moeten hier nog verder
over in gesprek. Helaas is hierbij wat vertraging opgelopen. Het traject wordt verder vervolgd en men
hoopt zo snel mogelijk met een plan/aanvraag te komen.
-> Heerjansdam/Buitengebied geeft aan van mening te zijn dat er weinig kwalitatieve aanvragen
binnen komen bij hen. Ze willen zich hard maken om ondernemers te motiveren ideeën/aanvragen in
te dienen maar geven aan ook nog zoekend te zijn hierin. Ze hadden gehoopt dat juist door de
huidige Covid-19 situatie er misschien ideeën voor het fonds zouden komen, maar die zijn er helaas
nog niet.
Vraag van John van Belle -> Kan een ondernemersvereniging wel een vertegenwoordiging zijn voor
een trekkingsgebied als Heerjansdam/Buitengebied?
Antwoord: Hazewinden is nu eerste aanspreekpunt voor fonds, omdat er geen andere
verenigingen/stichtingen zijn voor het ondernemersbelang in Heerjansdam.
-> Oudeland wil in 2021 nieuwe kerstverlichting aanschaffen en wil kijken wat er mogelijk is rondom
Burendag. De heer v/d Steen is als ondersteuner actief voor het trekkingsgebied Oudeland.
-> Sport; Wouter Eenhoorn is als nieuwe vertegenwoordiging benaderd vanuit het fonds om Stichting
Sport op te richten en dit is gebeurd per 1 juni jl. Doelstelling van de stichting is sport stimuleren en
meer beweging in Zwijndrecht creëren. Ook zijn er ideeën om aan te haken bij bepaalde

sportactiviteiten. Er is een sportplatform in Zwijndrecht, maar hier zijn de afgelopen jaren geen
ideeën uit voortgekomen. Het bestuur van het fonds is blij dat het trekkingsgebied nu ontplooit op
deze manier en aan de slag is met de uitvoer van ideeën.
-> Bakestein is een trekkingsgebied met deels industrie/bedrijven en deels sport(verenigingen). Er
wordt aangegeven inmiddels een goede samenwerking te ervaren met het fonds en de beschikbare
financiële middelen uit het fonds worden geheel besteed. Parkmanagement Bakestein maakt zich
hard voor de verdere veiligheid op het park/industrieterrein. Samen met ParkTrust wordt er een
studie uitgevoerd voor het in kaart brengen van het parkeren, waar wordt netjes geparkeerd en waar
heeft het parkeerbeleid aandacht nodig. Na het in kaart brengen wordt dit voorgelegd aan de
gemeente. Daarnaast is het verder aantrekkelijk maken van Park Bakestein een aandachtspunt die ze
oppakken.
Daarnaast organiseren zij altijd een netwerkbijeenkomst waarbij ook de ALV wordt gehouden, maar
deze is in verband met de Covid-19 situatie in 2020 niet doorgegaan.
-> Namens trekkingsgebieden Molenvliet, Ter Steeghe, Develpoort en De Geer is Monique Walraven
van ParkTrust aanwezig. Er wordt toegelicht dat afgelopen jaar vooral de kracht is gezien voor het
combineren van surveillance op meerdere terreinen. Daarnaast gebruikt ParkTrust ook aangevraagde
subsidies voor onderzoek naar kansen/wensen en verbeteringen. Monique attendeert de
aanwezigen er op dat deze subsidies ook voor winkelcentra beschikbaar zijn vanuit de provincie.
- Ter Steeghe -> Heeft een kansen/wensen/verbeterpunten onderzoek plaatsgevonden en hier wordt
nu gekeken welke punten tot uitvoer gebracht dienen te worden.
- Develpoort -> Hier vindt op dit moment het onderzoek kansen/wensen/verbeterpunten plaats.
- De Geer -> Heeft de parkeerproblematiek opgepakt met een verkeersdeskundige waar nader
onderzoek uitgevoerd wordt.
4. Rondvraag
Vraag van Robbert Stoopman -> Is het wellicht mogelijk om met meerdere gebieden de aanschaf van
AED’s te combineren?
Antwoord: Trekkingsgebied Zorg heeft op een aantal openbare plekken AED’s laten plaatsen en ook
diverse trekkingsgebieden hebben een AED aangeschaft. De informatie-uitwisseling hierover heeft
plaatsgevonden vanuit de fondsondersteuner. Ook wordt er aangegeven dat ieder gebied zelf de
keuze maakt voor wel of geen onderhoudscontract.
Monique Walraven geeft aan dat het wel belangrijk is dat alle AED’s bij Hartslagnu aangemeld dienen
te worden. Het fonds zal dit in de volgende nieuwsbrief meenemen. Daarnaast wordt het idee
geopperd om wellicht op nog meer openbare plekken/ruimtes AED’s te plaatsen, maar het beheer en
verzekering hierbij is wel een aandachtspunt. Er wordt als idee aangedragen of dit een aanvraag zou
kunnen zijn voor het Zwijndrecht brede deel en misschien moeten dan alle openbare AED’s
gecentraliseerd worden?
5. Afsluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en de vergadering wordt afgesloten.

