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Gemeente Enkhuizen 
t.a.v. het College B & W en de leden van de gemeenteraad Enkhuizen  
Postbus 11 
1600 AA Enkhuizen 
 
 
Enkhuizen, 8 september 2017 
 
Betreft: rampzalig voornemen om enquête te houden over reeds opgericht en succesvol Ondernemersfonds 
Enkhuizen 
 
 
 
Geacht college, Geachte raad, 
 
De eerste aanvraag voor het in het voorjaar 2017 succesvol opgerichte Ondernemersfonds Enkhuizen is 

binnen en door de Commissie van Toetsing is de investering gehonoreerd. Daarmee is een snelle start 

gemaakt met het ook door u gesteunde nieuwe Ondernemersfonds Enkhuizen. 

Het bestuur van de OFE, namens de besturen van de ondernemersverenigingen heeft in de achterliggende 

maanden vanuit uw raad en college vele complimenten in ontvangst mogen nemen. Uw raad en college 

hebben de initiatie van het fonds gesteund. Sterker, bij alle voorbereidingen bent u en zijn uw medewerkers 

betrokken geweest. Dat was een van de succes factoren. Dat gaf vertrouwen. 

Een andere reden voor de snelle oprichting van het Ondernemersfonds waren de duidelijke criteria die uw 

college in 2017 heeft aangegeven voor de draagvlakmeting onder de ondernemers. Met u zijn vorig jaar de 

volgende afspraken gemaakt: informatiebijeenkomsten voor alle ondernemers, specifieke bijeenkomsten 

zoals een presentatie voor uw raad, algemene informatie via persberichten, interviews, website, leden 

bijeenkomsten en schriftelijk de steunbetuiging door de besturen van de ondernemers, als 

vertegenwoordiger van de leden en daarvan afgeleid van alle ondernemers. Uw  raad en college zijn 

periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang.  

Een uitgebreid dossier met bewijzen van het voldoen aan de criteria en van de schriftelijke steun van de 

besturen is aan uw college overhandigd. Ook is afgesproken dat 2017 een startjaar van het fonds is, maar 

dat om begrotingstechnische redenen de financieringssystematiek via de OZB per 1 januari 2018 ingaat. 

In het overleg van de OFE met uw college in het voorjaar is formeel vastgesteld dat de introductie van het 

fonds aan alle gestelde criteria heeft voldaan. 

Het fonds is van en voor en door ondernemers. De financiële middelen worden ook opgebracht door de 

ondernemers. De gemeente steunt dit Ondernemersfonds omdat het fonds een zeer belangrijke bijdrage 

gaat leveren aan het vestigingsklimaat van Enkhuizen. Er is sprake van een groot maatschappelijk 

rendement.  

Zoals gezegd: voortvarend opgezet, voortvarend gestart, de eerste investeringsprojecten opgezet. 
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De wethouder, de heer Struijlaart, heeft gemeld dat hij het draagvlak onvoldoende aangetoond vindt en 

heeft de OFE gevraagd een aanvullende enquête te houden onder alle ondernemers. Wij vinden, met het 

vorige college van B & W en uw raad, het draagvlak wel voldoende aangetoond waarbij we ons realiseren 

dat we allen in een opbouwfase zitten en er ongetwijfeld nog opmerkingen en vragen van ondernemers 

zullen komen. Dat is ook de ervaring bij andere steden. Er is afgesproken dat het Ondernemersfonds drie 

jaar de tijd krijgt zich te bewijzen met als basis het huidige vertrouwen.  

Vervolgens heeft de wethouder gemeld dat het college de enquête zelf gaat uitsturen. Wij hebben dat reeds 

mondeling in de sterkst mogelijke bewoordingen ontraden. We zijn mordicus tegen, zo hebben we bewust 

geformuleerd. Een additioneel argument is ook dat er geen criteria geformuleerd zijn op basis waarvan de 

uitslag wordt beoordeeld. Dit gaat leiden tot veel verwarring en onrust en een uitslag waar iedereen alle 

kanten mee op kan. 

We willen het afstand nemen ook inhoudelijk nogmaals beargumenteren. We hebben vorig jaar heel bewust 

afgezien van het houden van een enquête om steun te meten onder ondernemers. 

Er zijn ondernemers die zich aansluiten bij ondernemersverenigingen maar ook ondernemers die dat niet 

doen. En in toenemende niet doen en geen lid (meer) zijn van een ondernemersvereniging.  

Versplintering en gebrek aan daadkracht is vaak het gevolg. Dit terwijl juist visie, focus, slagkracht en 

doorzettingsvermogen nodig zijn  om de concurrentiekracht tussen steden aan te kunnen. In meerdere 

steden is gebleken dat het instellen van een Ondernemersfonds bijdraagt aan het ontwikkelen van visie, het 

samenstellen van een investeringsprogramma, en het alloceren van financiële middelen. Een van de sterke 

punten van een Ondernemersfonds is dat transparant, voor alle ondernemers, de projecten gepresenteerd, 

de besluitvorming beargumenteerd en de verantwoording wordt afgelegd. 

Door dit buiten de gemeente te plaatsen krijg je een sterke flexibele organisatie die snel kan reageren. Dit is 

gebleken bij de bezoeken aan steden met een fonds en ook verwoord door beheerders. Het 

Ondernemersfonds Leeuwarden is daarvan een voorbeeld. 

Dit is ook gebleken bij de bezoeken aan de organisaties, de ledenvergaderingen en de grote ondernemers. 

Vrijwel unaniem is men van mening dat een Ondernemersfonds een moderne vorm van een 

investeringsfonds is voor de ondernemers en voor de stad. 

Vertegenwoordigers / beheerders van reeds operationele fondsen hebben aangegeven dat er na drie jaar 

praktisch unanimiteit is over de werking van het Fonds. Het werkt. Verder wordt er elk jaar gerapporteerd 

aan de raad over het programma en het effect.  

De raad als geheel en ook de individuele raadsleden moeten juist nu hun rol pakken. Met het 

Ondernemersfonds stimuleren we aantoonbaar de bedrijvigheid en als neveneffect is er meer solide 

samenwerking in de organisaties. Hun adviezen om aanvragen te honoreren gaan ergens over. 

Nog even over de enquête waarvoor sterk gemotiveerd niet gekozen is vorig jaar.  
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Wat meet een enquête? Wellicht is straks statistisch te bepalen hoeveel free-riders er in Enkhuizen zijn.  Dit 

resultaat is misschien interessant voor sommige wetenschappers, die een relatie kunnen aantonen tussen 

dit percentage en de verminderde opbrengst aan contributie van de diverse organisaties.  Maar de enquête 

gaat niets zeggen over de grote waarde van het Ondernemersfonds voor de extra investeringen in de stad. 

Overbodig dus. 

U kunt zich voorstellen dat wij als ondernemers ons niet serieus genomen voelen. Hebben we keihard 

gewerkt, zijn alle afspraken met het college nagekomen, het fonds draait al, en nu wordt, eenzijdig een 

bewust niet gekozen middel alsnog ingezet.  

Het bestuur van de OFE, namens alle besturen, neemt van dit voornemen de grootst mogelijke afstand. Wij 

zullen op geen enkele manier aan de enquête meewerken. Wel zijn we met de wethouder van mening dat 

informatie naar alle ondernemers belangrijk is en blijft. Wij zullen de website actualiseren en uitbouwen. 

Ook kunnen we ons voorstellen dat de gemeente nadere informatie wil geven aan ondernemers over de 

extra heffing op de gemeentelijke OZB belasting. Indien de wethouder dit bedoelt met zijn voornemen, dan 

gaan we daarover graag in overleg. Dat vernemen we dan graag op korte termijn.  

Wij doen een dringend beroep op uw college van B & W niet verder te lopen op deze doodlopende weg en 

de enquête niet te houden. Wij verzoeken de raad om alles in het werk te stellen om het college van dit 

voornemen af te houden. Uiteraard zijn we bereid om over een informerende brief wel met elkaar in 

overleg te gaan. 

Ondertussen blijven we keihard werken aan de verdere uitbouw van het goed onderbouwde en met uw 

steun goed functionerende Ondernemersfonds ten gunste van de concurrentiepositie van Enkhuizen. 

 

Met vriendelijke groet,  
 
Herman Hoekstra 
Voorzitter OFE 
Namens de aangesloten besturen 
 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

               

    


