Eerste bevindingen van het Ondernemersfonds Gemeente Heerde 2019
Op 28 december 2018 is het Ondernemersfonds Gemeente Heerde (OFGH) opgericht. Het doel van
het OFGH is om een verbindende factor te zijn tussen de ondernemers, inwoners, verenigingen,
belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te
stellen.
Beschikbare budget 2019 per sector/regio

Aanvragen
Er zijn tot en met augustus inmiddels 23 aanvragen binnen gekomen met een totaal bedrag van €
123.000. Daar van zijn er inmiddels 19 volledig goedgekeurd en 1 aanvraag is voor 50% door
geschoven naar 2020. 1 aanvraag is afgekeurd en 2 staan nog ter discussie.

De middenstand en horeca uit Heerde en Wapenveld en het bedrijventerrein Heerde zullen het
toegewezen budget naar verwachting volledig gebruiken. Uit de non profit sector is tot op heden
slechts 1 aanvraag gehonoreerd. Van een aanvraag uit de agrarische sector is een betaling door
geschoven baar de middenstand Wapenveld.
De aanvragen uit de non profit sector komen nog niet goed van de grond. Het bestuur van het OFGH
zal zich maximaal inspannen om deze sector actief te betrekken bij het OFGH. Daarvoor zijn
inmiddels al 2 bijeenkomsten geweest vanuit de zorg sector. Inmiddels is Egbert ter Steege benoemd
tot aanjager voor de zorg. Hij treedt begin september weer in contact met de grootste
zorginstellingen en verwacht daaruit wel de nodige activiteiten. Ook zal de komende maand een
poging gedaan worden om de onderwijssector te betrekken bij het OFGH.
Al met al mogen wij niet ontevreden zijn met de start van het OFGH in het eerste jaar. Zoals
verwacht, wordt het laaghangende fruit als eerste geplukt.
Teruggave Agrarische sector
In de raadsvergadering eind 2019 is besloten dat dat de agrarische sector i n 2019 de verplichte
heffing op de WOZ waarde, zijnde € 70 per € 100.000 over 2019 konden terug vragen bij het
Ondernemersfonds Gemeente Heerde. Tevens is er besloten dat na 2020 voor alle ondernemers in
de Gemeente Heerde dezelfde regeling van toepassing wordt.
Het OFGH heeft uitvoering gegeven aan deze motie van de raad door op de website van het OFGH
deze afspraak kenbaar te maken en mogelijk te maken. De agrarische sector kon uiterlijk 1 augustus
2019 gebruik maken van deze teruggave regeling. Inmiddels is de balans opgemaakt van deze
teruggave regeling.
Er zijn 33 verzoeken binnen gekomen voor teruggave, waaronder voor meerdere objecten.
3 verzoeken zijn nog in afwachting van een lopende bezwaarprocedure.
Indien de laatste 3 WOZ bezwaarprocedures zijn afgehandeld komt het totaal aan teruggave uit op
een bedrag van € 10.000.
Al met was het veel werk werk om alles goed te verwerken, onder andere door;
a) Lopende bezwaar procedures
b) Onterecht ingediende claims
c) Onduidelijke claims (onduidelijke omschrijvingen op de WOZ aanslag)
d) 1 geconstateerde fout bij de Gemeente Heerde
Regelmatig overleg met aanvragers en gemeente bleek noodzakelijk, maar uiteindelijk lijkt alles nu
goed verwerkt en geadministreerd.
De ge-update lijst ligt nu bij de penningmeester van het OFGH om tot betaling over te gaan.
Totale inleg agrarische sector 2019:
Aandeel kosten overig en Visit Heerde 2019
Budget agrarische sector 2019
Teruggave agrariërs 2019
Restant budget 2019

€ 26.579
: € 4.392
: € 22.000 (afronding)
: € 10.000
: € 12.000

Conform de statuten zal het niet terug gevraagde bedrag van € 12.000 in 2020 ingezet worden
ter realisering van de doelstelling van de stichting.

Raadsbesluit voor teruggave 2019
Met grote zorg heeft het bestuur van het OFGH gereageerd op de motie van de raad van
Heerde om in 2020 alle ondernemingen de mogelijkheid te bieden om de aanslag van € 70 per
WOZ waarde niet woningen terug te vragen bij het OFGH. Indien deze motie gehandhaafd
blijft wordt het voort bestaan van het fonds ernstig bedreigd. Immers, net als in 2019 voor de
agrarische sector geldt, zullen er in 2020 geen aanvragen uit het fonds gedaan kunnen worden
omdat niet bekend is hoeveel geld er over blijft om te investeren in de verschillende sectoren.
De collectiviteitsgedachte is de grote gemene deler van het fonds waarmee de leefbaarheid
van de Gemeente Heerde beter gewaarborgd kan worden. Immers ook het voortbestaan van
Visit Heerde is volledig afhankelijk van het voortbestaan van het OFGH.
Derhalve doet het bestuur van het OFGH een dringend verzoek aan alle politieke partijen van
Heerde om de aangenomen motie tot teruggave voor alle ondernemingen in 2020 aan te
passen of terug te trekken.
Heerde, 29 augustus 2019

