Geacht college,

Afgelopen dinsdag 13 augustus is er overleg geweest tussen het bestuur van de
ondernemersvereniging, zijnde Jos van der Horst, Peter van Uden, Gerry van Boxtel en het
bestuur van Nia Domo, zijnde Marius Tielemans en Toon van Hoof. Waarbij opgemerkt moet
worden dat Toon van Hoof momenteel niet officieel in het bestuur van Nia Domo zitting heeft.
Het overleg was als verkennend bedoeld. Gedurende het overleg hebben we als
ondernemersvereniging herhaald wat ons officiële standpunt is ten opzichte van Nia Domo. We
hebben hiervoor een stuk tekst uit een brief van ons aan het college in 2007 :
Gemeenten moeten zich niet op de commerciële markt begeven
Activiteiten die gemeenten in concurrentie met particuliere ondernemingen uitvoeren, leveren in de meeste
gevallen geen win win situatie op. Integendeel: de commerciële activiteiten van gemeenten zijn goed
beschouwd (bij een goede kostprijsberekening) meestal verliesgevend. De belasting betalende burgers en
bedrijven zijn daarvan de dupe, evenals de particuliere bedrijven die worden geconfronteerd met de
oneerlijke concurrentie door of met steun van de gemeenten. Een speciale vorm van oneerlijke concurrentie
met particuliere ondernemingen is het paracommercialisme in de horeca. Gemeenten geven (erg) veel geld
uit aan het creëren van een dorpshuis/cultureel centrum/zalencentrum, dat vervolgens op paracommerciële
basis gaat concurreren met de reguliere horeca. Niet alleen de initiële investering, maar ook de
exploitatietekorten worden aangevuld vanuit de gemeentekas. In het ergste geval zien de reguliere
horecabedrijven zich gedwongen te stoppen, waardoor gemeenten ook belastinginkomsten gaan missen.
Ergo: reguliere banen in de horeca verdwijnen ten gunste van zwaar gesubsidieerde banen en de gemeente
zit opgezadeld met hogere uitgaven en lagere inkomsten.
Dit standpunt, gehaald uit een aanbeveling van het VNO beschrijft duidelijk wat er onder de horeca
ondernemers leeft.

Vanaf 2007 hebben wij als ondernemersvereniging consequent onze visie uitgedragen en deze
afgestemd met het college in de halfjaarlijkse bijeenkomsten. Uit het overleg is daarvoor een
tijdspad en ook een nieuwe structuur voor Nia Domo uitgezet. Dit tijdspad heeft gelopen tot
begin vorig jaar toen de nieuwe structuur is geëffectueerd. Sinds die tijd is de commerciële
status die Nia Domo al heel lang heeft ook officieel bevestigd. Dit betekent dat men op eigen
benen zal moeten staan, net zo als de rest van ondernemend Boekel. Als bestuur van de
Ondernemersvereniging hebben we ons 5 jaar geduldig betoond om dit doel te bereiken, Nia
Domo erkend als een zelfstandig bedrijf.
In het overleg van afgelopen dinsdag met Nia Domo zijn wij pijnlijk verrast door de
onwetendheid van het huidige bestuur. De voorzitter Marius Tielemans lijkt zich geheel
onbewust van de ontwikkeling die hierboven beschreven staan. Dat feitelijk toen het nieuwe
bestuur het stokje overnam dit was als leiding van een zelfstandig bedrijf dat geen recht heeft
op ondersteuning van de overheid. Het lijkt er op dat in het huidige bestuur men onvoldoende
beseft dat voor de Nederlandse wet er geen verschil is tussen Nia Domo of welke andere
horeca onderneming ook in Boekel. Ook een onderneming geleid door vrijwilligers loopt
dezelfde risico's als een onderneming die door ondernemers wordt geleid en heeft dezelfde
rechten en plichten. Een van de rechten is dat je zelf voor je financiën mag zorgen.

Wij hebben de behoefte om deze observatie met u te delen omdat wij het niet als onze taak
zien om de zakelijke onwetendheid van Nia Domo aan te pakken. Echter we zien het ook niet
als realistisch om de andere horeca ondernemers in Boekel slachtoffer te laten worden van
deze onwetendheid. Dit betekent dan ook dat als de gemeente gaat toegeven aan de financiële
eisen van Nia Domo, wij als ondernemersvereniging deze financiële ondersteuning voor een
commerciële organisatie ook gaan verlangen voor de ander ondernemers in Boekel.
Zoals gezegd we hebben in de afgelopen jaren geduldig aangedrongen op een goede regeling
met Nia Domo. In dit overleg proces hebben we ons dan ook zeer coulant opgesteld. Ook wij
willen graag meewerken aan een goede oplossing voor Nia Domo. Echter het uitgangspunt
daarbij zal steeds zijn, gelijke monniken gelijke kappen. Alle betrokken partijen moeten weten
waar zij aan moeten voldoen en waar zij op kunnen vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,

Gerry van Boxtel

Voorzitter OV

