
Notulen Raad van Advies Ondernemersfonds Zwijndrecht  
Datum: woensdag 19 juni 2019, 20.30 uur 

Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht 
_________________________________________________________________ 

Aanwezig: Hinrich Slobbe (voorzitter), Johan Kooij (penningmeester), Herman Jonker (vicevoorzitter), 

Teun Muller (Bestuurslid) , Caroline Oster (Gemeente Zwijndrecht), Rick van der Weijden + collega  

(Vereniging van eigenaren Walburg), Wim Assman (Wijk Centrum), Dennis Willemse (OVZ – 

Zwijndrecht brede deel), Gert-Jan Onnink (Develpoort), Pieter Visser (Molenvliet), Peter van der 

Steen (Oudeland), Bob de Roest en Eduard van Gruijthuijsen (Heerjansdamse Hazewinden). 

Afwezig: Eggo van Leusden (secretaris) 

Notulist: Sandra van Houdt 

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend door de 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.  

 

Hinrich licht toe dat we gaan naar een nieuwe fase met het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Tot 

afgelopen jaar zaten we in de pilotfase, vanaf heden zijn we ‘officieel’ en vindt er elke 5 jaar een 

evaluatie plaats door de gemeenteraad. De gemeente is voornemens dit voort te zetten. Bij 

agendapunt 4 wordt hier nog verder over gesproken.  

 

2. Terugkoppeling Raad van Bestuur op ingelaste RVA op 4 maart jl. 

Per jaar wordt er €20.000,- vrijgemaakt voor een Zwijndrecht brede deel. De OVZ, Hazewinden en 

Detailhandelsraad beslissen gezamenlijk hoe dit geld besteed kan worden. Het eerste grote project 

was de Olympiade vorig jaar. Het bestuur van het Ondernemersfonds vond dit succesvol, maar door 

een aantal ondernemers is aangegeven het minder succesvol te vinden.  

 

De Raad van Advies komt met het volgende voorstel: We bouwen het Zwijndrecht brede deel op tot 

maximaal €40.000,- en wat daarboven uit komt wordt teruggegeven aan de trekkingsgebieden.  

Het bestuur van het Ondernemersfonds Zwijndrecht heeft hier uitgebreid over vergaderd en is tot 

het volgende besluit gekomen;   

1. Zolang niet alle trekkingsgebieden actief zijn en de beschikbare gelden besteden vinden we het 

nog te vroeg om geld ‘terug te geven’.  

2. De gemeenteraad heeft het Ondernemersfonds de opdracht gegeven dat er citymarketing moet 

zijn. We zijn vrij in hoe we inhoud geven aan citymarketing, dit kunnen we met elkaar invullen. In 

september gaat het project Binnenvaartdagen van start. Daar wordt €30.000,- die beschikbaar is 

voor garant gesteld. Voor dit soort projecten is het geld uit het Zwijndrecht brede deel juist bedoeld. 

Zolang we dit soort projecten kunnen steunen en er wellicht grote(re) projecten georganiseerd gaan 

worden, gaan we ons niet vastleggen maximaal €40.000,- op te bouwen en dus geen geld teruggeven 

aan de gebieden. 



3. Het voordeel van citymarketing is dat we buiten onze onderneming, bedrijventerrein en 

winkeliersvereniging op breder niveau en Zwijndrecht-breed blijven nadenken.  

 

Als we op een punt komen dat er vanuit de OVZ, Hazewinden en Detailhandelsraad niets meer aan 

input komt, dan kunnen we het voorstel nogmaals overwegen. Het bestuur spreekt de hoop uit dat 

we met elkaar aan citymarketing blijven doen, maar de trekkingsgebieden bepalen. 

Er wordt uitgesproken door één van de aanwezige RvA leden dat het geld niet uitgegeven moet 

worden om het uitgeven, maar het moet wel nuttig besteed worden. Hier is het bestuur het mee 

eens. Het bestuur geeft nogmaals nadrukkelijk aan dat een terugkoppeling vanuit de 

trekkingsgebieden als belangrijk ervaren wordt en ook wenselijk is om samen goed met elkaar in 

contact te blijven.  

3. Toelichting jaarverslag Ondernemersfonds 2018 

Financieel: 

Elk jaar maakt het Ondernemersfonds Zwijndrecht een jaarrekening op en daar vindt een 

accountantscontrole op plaats. Dit is verplicht gesteld vanuit de gemeente bij de oprichting van het 

fonds. Er wordt gekeken of de aanvragen democratisch tot stand zijn gekomen binnen het 

trekkingsgebied. Verder wordt er gekeken of er op de juiste manier een aanvraag is ingediend, of de 

facturen de juiste te naam stelling hebben zodat de BTW grotendeels terug gevraagd kan worden en 

of de besteding van de gelden goed verantwoord wordt.  

De jaarrekening is rondgestuurd, er wordt vanuit de penningmeester Johan Kooij gevraagd of er 

behoefte is aan uitleg of toelichting op de jaarcijfers.   

Voor 2019 

Per 1 januari 2019 is €462.000,- beschikbaar en uit voorgaande jaren ca. €436.000,- is er totaal ca. 

€900.000 beschikbaar. Voor alle trekkingsgebieden is er een overzicht van hoeveel er dit jaar nog te 

besteden is. Dit overzicht is verspreid door de fondsondersteuner Rosalie de Paepe.  

Ongeveer 70% van de gelden wordt besteed. Het bestuur zou dit graag optrekken naar 95%. Dit kan 

mogelijk zijn als we ook de kleinere trekkingsgebieden kunnen activeren o.a. nog een aantal 

winkelcentra en het sportplatform.  

Bestuurlijk: 

Eggo van Leusden is als secretaris verantwoordelijk voor het jaarverslag bestuur 2018. In verband 

met de afwezigheid van de secretaris leest Hinrich het verslag voor. Dit verslag is te vinden in het 

jaarverslag welke vooraf is rondgestuurd aan de genodigden van de RvA-vergadering.   

Vanuit het trekkingsgebied Zorg en vanuit verschillende trekkingsgebieden is er initiatief geweest om 

AED’s op te hangen. Er wordt aangegeven dat het handig om te melden dat er een AED aanwezig is. 

Die dient gecommuniceerd te worden vanuit trekkingsgebied Zorg.  

  



4. Voortgang Ondernemersfonds Zwijndrecht 2019 

Van pilotfase naar verdere invoering -> vanuit de gemeenteraad is het verzoek gekomen om van 70%  

naar 95% besteding van de gelden te gaan. Over 5 jaar wordt het bestuur van het Ondernemersfonds 

hierover bevraagd.  

Caroline Oster van de gemeente Zwijndrecht geeft aan het Ondernemersfonds Zwijndrecht actief te 

willen houden. Elke 5 jaar wordt er geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.  

Aan de Raad van Advies het verzoek tot hulp; Hoe maken we het fonds nog meer bekend bij 

ondernemers? Ideeën hiervoor mogen graag gedeeld worden met het bestuur.  

Het komt nu wel eens voor dat een trekkingsgebied al actief is, maar dat ondernemers binnen dat 

trekkingsgebied te weinig bekendheid hebben wat er gefinancierd wordt vanuit het 

Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds wil graag enthousiasmeren en stimuleren, maar heeft 

hulp nodig bij de actieve benadering van ondernemers en verspreiding van bekendheid van het 

Ondernemersfonds. 

Vragen vanuit de aanwezigen: 

 

Hoe worden de projecten verspreid naar de ondernemers?  

-> Het wordt zichtbaar gemaakt op de website van het Ondernemersfonds, per mail en in de 

nieuwsbrief. Op de website komt een postcodecheck, hier wordt door Rosalie aan gewerkt. Mogelijk 

wordt het vindbaar via Google. Via de krant wordt informatie gedeeld waarbij wordt aangegeven dat 

het project mede mogelijk is gemaakt door het Ondernemersfonds. Onlangs is er bij Swinhove de 

beweegtuin gerealiseerd en gefinancierd vanuit trekkingsgebied Zorg. Bij de opening zijn veel 

mensen uitgenodigd en er is aandacht aan gegeven.  

 

Trekkingsgebied Molenvliet geeft aan bijvoorbeeld de aanvragen te verspreiden in een nieuwsbrief 

om de ondernemers te informeren.  

De aanwezige vanuit Walburg vraagt naar het interview wat is afgenomen voor de evaluatie van de 

pilotfase.  

-> Caroline Oster geeft aan dat dit anoniem was. Er wordt aangegeven dat het een prettig gesprek 

was en er wordt gevraagd waar punten uit dit gesprek terug te vinden zijn en wat er mee gedaan 

wordt. Er is een rapport van gemaakt voor de gemeenteraad.  

Walburg zou graag het jaarplan vooraf willen bespreken en dan daarna willen uitleggen waar de 

gelden aan besteed gaan worden. Het bestuur van het Ondernemersfonds snapt dit, maar heeft wel 

verantwoording van de gelden nodig. Ervaring leert dat dat lastig is. Voorkeur is te werken volgens 

een zelfde stramien.  

Walburg geeft aan 1 aanspreekpunt te wensen. Bestuur van het Ondernemersfonds heeft contacten 

gelegd met het bestuur van Winkeliersvereniging Walburg. De penningmeesters zijn met elkaar in 

gesprek geweest. Er blijkt dat tijdens die overleggen andere punten aangegeven worden dan de 

punten die nu aangegeven worden vanuit de afgevaardigde vanuit Walburg. Afgevaardigden van 

bestuur vanuit Ondernemersfonds gaan voor oktober om de tafel met bestuur vanuit het 

Winkeliersvereniging Walburg om tot juiste afstemming te komen.  

Tevens wordt er aangegeven dat als je klikt op link naar de website van het Ondernemersfonds via de 

mail, je uitkomt bij Ondernemersfonds Leiden. Als je op de website projecten ziet en er op wilt 

doorklikken, dan kom je niet uit bij de projecten. Er zal hier naar gekeken worden door het bestuur. 



 

Er wordt ook aangegeven dat de website aandacht behoeft. Het bestuur van het Ondernemersfonds 

geeft aan, er is een wereld te winnen. We zijn bewust begonnen met een basic website tijdens de 

pilot-fase, nu we de doorstart maken wordt de website een speerpunt.  

Er wordt gevraagd hoeveel mailtjes er vanuit het bestuur van het Ondernemersfonds worden 

verstuurd en naar wie aangezien er wordt aangegeven dat er geen mailtjes ontvangen worden en 

men vraagt zich af hoe vaak er mail verstuurd wordt.  

-> Rosalie kan hier uitsluitsel over geven, maar omdat zij niet aanwezig is blijven we het antwoord 

nog schuldig. Wij hebben wel alle fysieke adressen per trekkingsgebied, maar mogelijk niet alle 

mailadressen. De bekendheid van het Ondernemersfonds is belangrijk, dus hebben we alle 

emailadressen nodig. Samen met OVZ en Hazewinden zal bestuur kijken en hierover in gesprek gaan 

en kijken we wat we al hebben en nog extra kunnen verzamelen. Actie vanuit het bestuur: Er moet 

een paraplu in mailadressen per trekkingsgebied komen. AVG is een mogelijk belemmerende factor.  

Een andere mogelijkheid is dat er vanuit het bestuur van het Ondernemersfonds een mail gestuurd 

wordt naar een verantwoordelijke van het trekkingsgebied. (opm. na vergadering -> dit gebeurd 

vanuit het Ondernemersfonds) Deze verantwoordelijke stuurt de mail dan door naar de betrokkenen 

binnen het trekkingsgebied. Communicatie is een speerpunt voor de komende periode.  

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de adviezen en feedback. Het bestuur van 

Ondernemersfonds staat altijd open voor adviezen. Het Ondernemersfonds Zwijndrecht is namelijk 

van ons allemaal! 

 

5. Rondvraag 

Trekkingsgebied Walburg is geïnterviewd en namens de gemeente gevraagd wat zij van het 

Ondernemersfonds vinden, maar vertegenwoordiger Rick vd Weijden vraagt zich af wat de gemeente 

zelf vindt van het Ondernemersfonds.  

-> Caroline Oster geeft aan dat de gemeente het goed vindt gaan en tevreden is. Het doel was het 

Ondernemersfonds op te starten en gezamenlijk op te treden binnen een trekkingsgebied. Hinrich 

geeft aan dat dit stuk ook teruggekoppeld is via het raadsbesluit. Dit raadsbesluit wordt samen met 

de terugkoppeling van de verantwoordelijke wethouder (Tycho) nog meegenomen in de komende 

nieuwsbrief van de gemeente.  

Hoe gaat het met de kosten die een trekkingsgebied afdraagt voor bijvoorbeeld de kosten van het 

secretariaat? 

-> Hinrich geeft aan dat de besteden bedragen per potje in de jaarrekening de kosten worden 

uitgesplist. Administratiekosten: 6% voor de overhead (€10.000,-) en 9% voor het brede deel. 

(€20.000,-) Daar redt het ondernemersfonds het mee. Er wordt een reserve opgebouwd voor risico 

en overhead. Te denken aan de belasting (BTW tegenvaller). Ook is er een pot voor het 

trekkingsgebied Zwijndrecht brede deel en de rest is het deel per trekkingsgebied. Van de gelden van 

vorig jaar is ca. €436.000 niet gebruikt. Voor 2019 komt er € 462.000,- bij.   

Wat gebeurt er als een trekkingsgebied het geld spaart?  

-> Als dat met een doel is, vindt het bestuur dat prima. Als er structureel geen doel is gaat het geld 

uiteindelijk naar het trekkingsgebied Zwijndrecht brede deel.  

Voor wat betreft het Zwijndrecht brede deel moet de OVZ, Hazewinden en Detailhandelsraad altijd 

samen overeenstemmen. De ondernemers van de trekkingsgebieden zijn de eigenaren van het geld, 



niet de gemeente. Taak van het Ondernemersfonds is de verantwoording van de besteding van de 

gelden te monitoren.  

6. Afsluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en de vergadering wordt afgesloten. 

 

  

 

 


