
 

Raadsbrief Informatie draagvlakonderzoek 
 

Informerend 
Zaaknummer: 373014 
 
 
Geachte raad, 
 
Met deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken rond het draagvlakonderzoek 
ondernemersfonds. 
 
Aanleiding 
Op 11 september jl. ontvingen wij van de OFE (Ondernemersfederatie Enkhuizen) een brief waarin zij 
een dringend beroep doen op ons college om niet verder te lopen op deze doodlopende weg en de 
(draagvlak)enquête niet te houden. De OFE heeft deze oproep ook aan uw raad gestuurd. Via deze 
brief stellen wij u op de hoogte van onze reactie hierop.  
 
Informatieverstrekking 
Op 6 december 2016 heeft uw raad een motie aangenomen waarin de wens werd uitgesproken om te 
komen tot een ondernemersfonds. Daarbij heeft uw raad de voorwaarde meegegeven om “de 
aanwezigheid van voldoende draagvlak te toetsen”.  
 
Op 6 juni hebben wij u per brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom het 
ondernemersfonds. Daarin hebben wij aangekondigd dat er een draagvlakmeting zou komen als 
aanvulling op de gesprekken die de initiatiefnemers van het ondernemersfonds hebben uitgevoerd. 
Deze brief is ter bespreking geagendeerd voor de commissie BOFS van 26 juni jl. Tijdens deze 
commissievergadering is niet geconcludeerd dat een dergelijke meting onnodig is. Wij willen alle 
belastingplichtigen (niet-woningen) de kans geven om zich uit te spreken op basis van een éénduidige 
uitleg van een ondernemersfonds. Daarom zijn wij verder gegaan met de voorbereiding van een 
draagvlakenquête. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen hebben wij de regie hiervoor naar ons toe 
getrokken. Dat hebben wij in de raadsbrief van 22 augustus jl. nogmaals aan uw raad meegedeeld. 
 
De noodzaak om een draagvlakenquête uit te voeren hebben wij op meerdere momenten met de 
ondernemers gecommuniceerd. Ook hebben wij dit met twee argumenten onderbouwd: 
1. Niet alle 1269 belastingplichtigen voor een niet-woning hebben zich uit kunnen spreken; 
2. Er is nergens een eenduidig verhaal beschikbaar waar het ondernemersfonds is uitgelegd. 

Daardoor is niet controleerbaar waar men ja of nee tegen zegt.  
 
Om deze redenen hebben wij de initiatiefnemers ook geadviseerd om hun website 
www.ondernemersfondsenkhuizen.nl van de juiste informatie te voorzien.  
 
Vervolg 
Wij zijn van mening dat het overzicht van gesprekken door de initiatiefnemers nog geen volledig beeld 
geeft van draagvlak voor een ondernemersfonds, zoals in de motie van 6 december 2016 is gewenst. 
Op dit moment doen wij niets anders dan het uitvoeren van het gestelde in de motie van 6 december 
2016. Bij het voorstel om tot een ondernemersfonds te komen wordt het onderzoek als bijlage 
toegevoegd. 
 
Om u de gelegenheid te geven om dit onderwerp te bespreken hebben wij het versturen van de 
enquête opgeschort tot na de raadsvergadering van 19 september 2017.  
 
 
Enkhuizen, 14 september 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen 
De secretaris,              De burgemeester, 
 
 
Mevr. mr. M.J. Schadé  J.G.A. Baas 
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