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Jaarverslag 
 
Eind 2016 gingen vertegenwoordigers van de 6 ondernemersverenigingen in de gemeente 
Westerveld akkoord met het voorstel te komen tot een ondernemersfonds in de gemeente 
Westerveld. Het doel van het ondernemersfonds is om gelden toe te wijzen ten behoeve van 
collectieve projecten en/of collectieve ondernemersactiviteiten,  die beogen de economie en het 
bedrijfsleven in de gemeente Westerveld dan wel de deelgebieden van de gemeente Westerveld te 
versterken. De middelen zijn een subsidie die door de gemeente is vastgesteld. Hiervoor heeft de 
gemeenteraad besloten om de gemeentelijke onroerende zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen te 
verhogen en uit deze algemene middelen de subsidie te verstrekken. 
 
Kortom er werd een fonds gevormd met gelden afkomstig van ondernemers voor ondernemers. De 
gemeente inde deze bedragen en droeg ze over aan het ondernemersfonds. Met ‘ondernemers’ 
wordt met grote nadruk de gehele ozb-plichtige categorie niet-woningen bedoeld, dus ook alle not-
for-profit organisaties in cultuur, zorg, onderwijs, sport, defensie, justitie en overige overheid.  
 
Op basis daarvan ging de Gemeenteraad van Westerveld op 29 november 2016 akkoord met het 
Raadsvoorstel tot een opslag van het ozb-tarief ‘niet woningen’ met € 70,00 per € 100.000,00 WOZ-
waarde teneinde middelen voor het ondernemersfonds te verkrijgen.  
 
Na dit belangrijke besluit, gingen de initiatiefnemers van het ondernemersfonds aan de slag. Op 27 
januari 2017 is in Dwingeloo de ‘Stichting Ondernemersfonds Westerveld’ bij notariële akte 
opgericht. Op 15 februari daarna heeft de gemeente Westerveld de ozb-betalende ondernemers 
(trekkingsgerechtigden) middels een brief geïnformeerd over het Ondernemersfonds Westerveld. 
Voor het jaar 2017 heeft de gemeente de keuze gemaakt om het opgehoogde ozb-tarief, waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan het fonds, apart op de aanslag te vermelden. 
 
Op 23 maart 2017 werden alle afspraken geformaliseerd in een Convenant tussen het (interim-) 
bestuur van Stichting Ondernemersfonds Westerveld en de gemeente Westerveld. Dit bestuur stelde 
op 1 april de fondsmanager aan voor het ondernemersfonds.  
 
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van opbouw en nadere inrichting van het 
Ondernemersfonds Westerveld. Door het bestuur, de fondsmanager en Stichting 
Ondernemerskoepel Westerveld is vooral gewerkt aan het leggen van een solide basis. Nauw 
betrokken bij het ondernemersfonds zijn Stichting Ondernemerskoepel Westerveld en de 6 
ondernemersverenigingen. De besturen van deze organisaties wordt gevormd door onbezoldigde 
vrijwilligers. 
 
Door de nog relatieve onbekendheid van het fonds zijn er in 2017 weinig aanvragen ingediend. In 
eerste instantie werd uitgegaan van een fonds met een omvang van meer dan €300.000,00. 
Gedurende het jaar bleek dit bedrag steeds lager uit te komen. Aan het eind van het jaar 2017 was 
voor het fonds nog steeds niet inzichtelijk wat het uiteindelijk te besteden bedrag zou zijn. Dit werd 
veroorzaakt door onduidelijkheid over de opgelegde ozb-aanslagen en over het al dan niet kunnen 
verrekenen van de BTW. Om het werkbaar te maken is intern het budget vastgesteld op  
€ 240.000,00. Bewust is er voorzichtig omgegaan met het toezeggen van grote bedragen uit het 
gemeentebrede budget.  
Uiteindelijk is er eind 2017 nog zo’n 40% van het budget niet besteed. Het bestuur van het 
ondernemersfonds heeft besloten de resterende gelden van 2017 op te tellen bij het budget van 
2018. 
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Bestuur 
De initiatiefgroep en het interim-bestuur, die samen met Bureau Blaauwberg de eerste stappen 
hebben genomen in het opzetten van het fonds, hebben het stokje in mei overdragen aan een deel 
van het huidige bestuur. Het bestuur van Ondernemersfonds Westerveld bestaat uit 
vertegenwoordigers van alle trekkingsgerechtigden in de gemeente Westerveld. Het bestuur was 
eind 2017 compleet en bestond uit 5 personen: 
mevrouw H. Nijmeijer, Nijensleek (voorzitter) 
de heer J.H.A. Bartels, Dwingeloo (secretaris) 
mevrouw A.E. Everts, Havelte (penningmeester) 
de heer W.E. Reitsma, Zorgvlied (lid) 
de heer G. Gomarus, Diever (lid) 
 
De penningmeester krijgt financieel-administratieve ondersteuning van een betaalde inhuurkracht 
(op oproepbasis, niet in loondienst). 
 

Stichting Ondernemerskoepel Westerveld 
Stichting Ondernemerskoepel Westerveld werkt nauw samen met het Ondernemersfonds 
Westerveld. Zij beoordelen de gemeentebrede aanvragen die bij het ondernemersfonds worden 
ingediend. Dit zijn aanvragen waar ondernemers uit meerdere kernen aan mee werken en/of van 
profiteren. De ondernemerskoepel vergadert één keer per maand. 
 
Het bestuur van de Stichting Ondernemerskoepel bestaat uit  12 leden en zijn afkomstig  uit de na te 
melden ondernemersverenigingen in  de gemeente Westerveld, te weten: 

- OVD: de heren J.H. Ike en A.H. Sjabbens 
- OD: mevrouw J.W.  Varekamp (voorzitter) en de heer M.J.M. Bergmans 
- HOC: de heren J.H.  Leffers en A. Brouwer 
- Ondernemend Uffelte: de heren A.R. Molenkamp (penningmeester) en J. Grit 
- OVV: de heren G.J. Smelt (secretaris) en H.J. Broekman 
- WWZ: de heer E.A. Schipper en mevrouw J.J. Reinbergen-de Wagt 

 
Er wordt waarde gehecht aan de korte lijnen tussen de gemeente Westerveld en het 
Ondernemersfonds. Mede daardoor is er in 2017 periodiek een overleg geweest met de gemeente 
Westerveld 
 

Fondsmanager 
Mevrouw M. Rink is in april 2017 aangenomen als fondsmanager van het Ondernemersfonds 
Westerveld. Zij is aanspreekpunt voor het fonds. Zij ontvangt en distribueert de aanvragen, heeft een 
coördinerende rol en is verantwoordelijk voor de administratie.  
 

Ondernemersverenigingen 
Binnen de gemeente Westerveld zijn zes ondernemersverenigingen actief: 

 Ondernemersvereniging Diever (OVD) 
 Ondernemend Dwingeloo (OD) 
 Havelter Ondernemersclub (HOC) 
 Ondernemend Uffelte  
 Ondernemersvereniging Vledder (OVV) 
 Ondernemersvereniging WWZ (Oude Willem, Wateren en Zorgvlied) (WWZ) 

De ondernemersverenigingen nemen de beslissingen over de aanvragen die binnenkomen voor hun 
eigen kern.  
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Retributie 
Gedurende het onderzoek naar de mogelijkheden van een ondernemersfonds in Westerveld is er 
gesproken met de lokale afdeling van het LTO. Na overleg heeft de gemeenteraad besloten om voor 
deze sector een regeling te ontwerpen. Gebruikers en eigenaren van een agrarisch WOZ-object 
komen in aanmerking voor retributie van hun inleg in het ondernemersfonds.  
 
De volgende ozb-categorieën kwamen in aanmerking voor retributie: 

- Stallen en agrarische bedrijfsruimte 
- Agrarische bedrijfswoningen (binnen categorie ozb niet-woningen) 
- Agrarische- bosgrond en open water (niet vrijgesteld van ozb-betaling) 
- Tuinbouwbedrijven (exclusief niet ozb-plichtige glasopstanden). 
- Bospercelen 

 
De agrarische ondernemers hadden de mogelijkheid tot en met 31 december 2017 om een online 
retributieformulier voor de aanslag van 2017 in te vullen op de site van het Ondernemersfonds 
Westerveld. Dit formulier is ontworpen door de ontwikkelaar van het retributieformulier van 
Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Naast Ondernemersfonds Westerveld zijn zij – voor zover 
bekend - het enige fonds dat eveneens gebruik maakt van een retributieregeling. 
 
In het begin liepen de aanvragers van retributie tegen technische problemen aan, maar deze waren 
vlot verholpen. Zo’n 15 ondernemers hadden geen computer in hun bezit of liepen tegen andere 
problemen aan bij het aanvragen van retributie. Zij hebben de documenten verzonden naar het 
Ondernemersfonds Westerveld. Deze zijn vervolgens verwerkt door de penningmeester zodat ook zij 
gebruik konden maken van deze regeling. 
 
In totaal heeft minder dan de helft van de agrarische ondernemers in 2017 gebruik gemaakt van de 
retributiemogelijkheid. Hierdoor beschikt het ondernemersfonds over een reserve voor 2018. Het 
deel wat niet is teruggevraagd wordt in 2018 meegerekend in het gemeentebrede budget. Hier 
kunnen alle trekkingsgerechtigden, inclusief de agrarische ondernemers die in dat jaar geen gebruik 
maken van de retributieregeling, aanspraak op maken door een aanvraag in te dienen.  
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Gerealiseerde projecten  
 
In 2017 heeft het Ondernemersfonds Westerveld naast gemeentebrede aanvragen ook aanvragen 
ontvangen uit de 6 verschillende kernen die Westerveld kent. Hierna volgt een opsomming van de 
aanvragen met de toegekende bedragen inclusief BTW. De niet gebruikte gelden worden 
gereserveerd voor aanvragen in 2018. 
 

Gemeentebreed 
 
Project Aanvraagdatum Plaats Toegekend incl 
Vogelwacht Uffelte 2017-12-04 Uffelte € 4.916,86 
Sfeerverlichting  2017-10-25 Allen € 14.332,00 
Elektrische Kolonie Expres  2017-09-05 Allen € 6.500,00 
Ondernemersfair 2017-07-21 Dwingeloo € 8.500,00 
Business event 2017-07-20 Vledder € 2.700,00 
Militaire Beleefdagen 2017-07-01 Havelte/Uffelte/Darp € 7.500,00 
Nachtelijke beleving 2017-06-27 Vledder/Dwingeloo € 1.000,00 
Matrixborden  2017-05-16 7 plaatsen € 2.339,00 
Haringparty 2017-05-08 Allen €1996,08 
Olympia’s tour 2017-04-20 Vledder € 7.500,00 

 
Vogelwacht Uffelte 
Sinds de oprichting in 1973 is de Vogelwacht Uffelte e.o uitgegroeid tot een vereniging die zich inzet 

voor natuur en in het bijzonder voor vogels. De vereniging heeft ruim 150 
actieve vrijwillige leden verspreid over heel Westerveld. De werkgroepen 
zijn gemeentebreed actief. De werkzaamheden zijn o.a. het beschermen en 
in kaart brengen van de vogelpopulatie, het openhouden van de heide voor 
de vogelsoorten die deze omstandigheid nodig hebben en het verzorgen 
van lezingen en excursies. 
 
Om het werk te kunnen doen, hebben deze vrijwilligers hulpmiddelen nodig 
om veilig te klimmen en te werken. Hiervoor hebben zij klimsets 

aangeschaft bestaande uit o.a. werkharnassen(tuigen), lijnen en materialen om de op hoogte 
werkende vrijwilliger te zekeren. 
 
Sfeerverlichting 
Eind 2017 is er gemeentebreed professionele sfeerverlichting 
opgehangen. Uit verschillende kernen werden aanvragen ontvangen 
voor het financieren van sfeerverlichting. Deze aanvragen zijn 
gebundeld in één aanvraag, waardoor er gezamenlijk verlichting 
aangeschaft kon worden. Hierdoor krijgt eenheid, samenhang en 
verbinding binnen de gemeente een vorm.  Foto: Marius Visser 
 
Elektrische Kolonie Expres (EKE) 
De EKE is onderdeel van een toeristisch vervoersplan in en om het gebied van de vrije koloniën. Dit 
type vervoermiddel is geheel elektrisch en wordt reeds op een aantal plaatsen in Nederland op de 
openbare weg ingezet. De EKE kan gehuurd worden door de ondernemers van het 
Ondernemersfonds Westerveld en door de leden die zijn aangesloten bij Stichting Weldadig Oord. 
Naar verwachting wordt dit in 2018 gerealiseerd. 
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Ondernemersfair 
Het doel van de Ondernemersfair is om de ondernemers de kans te geven zich voor te stellen aan de 
inwoners van de gemeente/bezoekers van de fair. Eenmaal per jaar 
wordt dit georganiseerd op één locatie.  
Een verbetering ten opzichte van de fair van vorig jaar is dat de tent 
een vloer en verwarming heeft gekregen. Dit is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage uit het ondernemersfonds. Hierdoor is het voor 
de ondernemers aangenamer om in de tent te staan, zullen 
bezoekers er langer verblijven en hoeft de meerprijs niet aan de standhouders doorberekend te 
worden. Foto: A. ter Wal. 
 
Businessevent / Olympia’s Tour 
Op 7 september vond de Olympia’s Tour plaats in de gemeente Westerveld. Er werd gestart in 

Uffelte en de finish was in Vledder. Naast dat verschillende 
ondernemers uit diverse sectoren, verenigingen, 
dorpsgemeenschappen en meer betrokken waren bij de 
organisatie, verbleven alle renners in de gemeente 
Westerveld. Dit waren zo’n 250 overnachtingen per dag. 
In Vledder werd gelijktijdig een business-event gehouden 
tijdens en na de finish van Olympia’s tour. Hier waren alle 
ondernemers van Westerveld en genodigde bestuurders uit de 

gemeente Westerveld voor uitgenodigd.  
 
Militaire Beleef Dag 
De Militaire Beleef Dag was een eendaags evenement in de gemeente 
Westerveld waarbij culturele, sportieve- en natuurlijke beleving centraal 
stonden. Tevens diende het evenement een maatschappelijk doel 
(educatie en cultuurhistorie) en werd er aandacht besteed aan het sociaal- 
maatschappelijk aspect door een samenwerking met Stichting JEF. De 
Militaire Beleef Dag inspireert zowel inwoners als potentiele toeristen om 
een bezoek te brengen aan het evenement. Het heeft potentie om te 
groeien naar een meerdaags evenement wat hopelijk de economie 
versterkt. Op verschillende plekken in de gemeente trokken de meer dan 
100 verschillende activiteiten zo’n 15.000 bezoekers. Foto’s: website 
www.militairebeleefdag.nl.  
 
Nachtelijke Beleving 

De Nachtelijke Beleving was onderdeel van de Open Monumentendag, waarvan 
de landelijke opening plaatsvond in Westerveld, en werd georganiseerd in 
Fredriksoord en Dwingeloo. In beide plaatsen werden tientallen evenementen 
gehouden, met zang, dans, theater en cultuur als 
centraal thema. In het licht van het streven naar 
“meer bezoekers, meer overnachtingen, meer 
bestedingen” werd op vrijdagavond, voorafgaand aan 

het Open Monumentenweekend een nachtelijke gebeuren georganiseerd. 
Foto’s: Roestvrij theater en Maatschappij van Weldadigheid. 
 
Matrixborden 
De matrixborden die door de gemeente Westerveld verspreid staan, zijn eigendom van de 
ondernemers in Westerveld. Middels een digitaal formulier kunnen evenementen en andere 
activiteiten aangemeld worden. De aanvraag is ingediend voor het behoud van deze digitale borden. 
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Haringparty Westerveld 
Het doel van de Haringparty is het bevorderen van de samenhang tussen bestuurders, ondernemers 
en agrariërs die elkaar weten te vinden, te versterken en daardoor 
een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie. Daarnaast 
werd onder leiding van een notaris een haringvaatje per opbod 
verkocht worden voor het goede doel (PinkWalkgroep Diever). Ook 
was er een loterij voor een te plaatsen buitenbank ten gunste van 
algemeen nut in de gemeente Westerveld. Foto: Hugo Faber. 
 

Per kern 
 
Diever 
Project Aanvraagdatum Plaats Toegekend incl 
Beveiliging/energie dorpshuis 2017-12-11 Wapse € 2.500,00 
Sfeervol Diever 2017-10-27 Diever € 1.363,00 
Haringparty 2017-05-08 Diever € 3.299,91 
Ringsteken 2017-03-01 Diever € 72,45 
Festival Fanfare 2017-03-01 Diever € 500,00 

 
Festival fanfare 
Dit was een fanfare Concours waar zo’n 13 muziekkorpsen aan deel hebben genomen. Onder het 

toeziend oog van het toegestroomde publiek en de 
driekoppige jury werd er tegen elkaar gestreden. Het 
festival draagt de naam ‘Bert Haanstra’, bekend van de 
film ‘Fanfare’. Dit jaar is het 59 jaar geleden dat Bert 
Haanstra zijn grote succesfilm voltooide. De slotscène 
werd opgenomen in het dorp Diever. Veel inwoners, 
maar ook muziekkorpsen uit Diever en omstreken 

verleenden hun medewerking als figurant. In combinatie met het concours werd ook het ‘Bert 
Haanstrapad’, een wandeling van zo’n 6km, gerealiseerd. Foto Bert Haanstra Fanfare Concours. 
 
Dwingeloo 
Project Aanvraagdatum Plaats Toegekend incl 
VV Dwingeloo verbouwing 2017-12-12 Dwingeloo € 2.500,00 
IJsbaan Dwingeloo 2017-11-07 Dwingeloo € 1.373,35 
 
Afgewezen    
Project Aanvraagdatum Plaats Gevraagd incl 
Biatlon Dwingeloo 2017-12-01 Dwingeloo € 4.345,00 
AED 2017-05-18 Dwingeloo € 1.500,00 

 
Verbouwing v.v. Dwingeloo 
v.v. Dwingeloo heeft als doel het realiseren en in stand houden van een hoogwaardige 
centrale sportvoorziening op sportpark “De Hulsebosch”. Daarom willen zij centraal op het 
sportcomplex twee nieuwe kleedkamers aan het bestaande tribunegebouw bouwen inclusief een 
renovatie van de bestaande kleedkamers alsmede uitbreiding van de bestuurskamer. 
Aanvang van de bouw is medio april 2018 en de verwachting is dat het media augustus 2018 gereed 
is. 
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WWZ 
Afgewezen    
Project Aanvraagdatum Plaats Gevraagd incl 
Erfgoed-Expres    2017-12-14 Zorgvlied € 7.500,00 

 
WWZ heeft besloten om het bedrag van 2017 te reserveren voor een groot project in 2018. 
 
Havelte 
Project Aanvraagdatum Plaats Toegekend incl 
Oudejaarsdag Havelte 2017-12-30 Havelte € 1.068,00 
Kerstmarkt Havelte 2017-12-01 Havelte € 2.413,95 
Havelterfeest 2017-07-05 Havelte € 2.260,78 
Tent Koningsdag Havelte 2017-05-11 Havelte € 1.179,75 
Bevrijdingsfestival Havelte 2017-05-01 Havelte € 1.250,00 
Sfeerverlichting  2017-10-25 Havelte € 429,96 

 
Oudejaarsdag Havelte 
Voor oudejaarsdag is er een gecoördineerde actie opgezet voor jeugd, jong en oud om de overlast in 
Havelte te verminderen. Op één locatie kon er gezamenlijk carbid worden afgeschoten en gefeest 
worden. De verwachting van de organisatie was dat er minder schade door vuurwerk in Havelte zelf 
zou zijn. De organisatie ontving een bijdrage uit het Ondernemersfonds Westerveld voor de aanschaf 
van twee tenten. Deze tenten worden ook weer ingezet bij andere evenementen. 
 
Bevrijdingsfestival 
ROAAH, bestaande uit 14 ondernemers uit Havelte, Uffelte en Wapserveen, organiseerde het  

Bevrijdingsfestival op het terrein bij de ‘Toegangspoort 
tot het Holtingerveld’. Hiermee willen ze onder andere 
het Holtingerveld als bijzonder natuurgebied in de 
gemeente Westerveld promoten. Daarmee willen ze 
zorg dragen voor meer verdienmogelijkheden voor 
ondernemers in Westerveld door meer bezoekers aan 
te trekken en ze langer in het gebied te houden. Verder 

willen ze de bewustwording creëren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en gekoesterd moet worden.  
Onderdeel van het programma waren onder andere een taptoe, roofvogelshow, lasergame, 
spectaculaire klimtoren, tokkelbaan, Keep them Rolling, kraampjes en foodtrucks. Foto Buro Reprise. 
 
Uffelte 
Project Aanvraagdatum Plaats Toegekend incl 
Kerstverlichting bomen dorp 2017-11-23 Uffelte € 228,00 
IJsclub de IJsberen 2017-10-24 Uffelte € 591,02 
Lasergame  2017-06-22 Uffelte € 360,00 
Website Uffelte 2017-06-09 Uffelte € 359,40 

 
Lasergame 
In juli werd er een dorpsbarbecue georganiseerd door de voetbal- en korfbalvereniging. Ter vermaak 
voor de jeugd vanaf 7 jaar werd een lasergame-baan geplaatst waar de jeugd gratis gebruik van kon 
maken. 
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Vledder 
Project Aanvraagdatum Plaats Toegekend incl 
Airtrack Sporthal Vledder 2017-11-11 Vledder € 718,19 
Nachtelijke beleving Vledder 2017-08-23 Frederiksoord € 968,00 
Business event 2017-07-20 Vledder € 1.727,60 
Olympia's Tour 2017-07-20 Vledder € 1.170,00 
Kerstmarkt Vledder 2017-07-02 Vledder € 2.250,00 
Terrasmeubilair Bosbad  2017-03-31 Vledder € 2.399,77 
Sfeerverlichting  2017-10-25 Havelte € 286,64 

    
Afgewezen 

Project Aanvraagdatum Plaats Gevraagd incl 
Marketingcampagne Bosbad 2017-06-30 Vledder € 15.000,00 

 
Airtrack 
Stichting Sporthal Vledder heeft een aanvraag ingediend voor het meefinancieren van een 
opblaasbare tumblingbaan (airtrack) van 15x2 meter. Het doel is het faciliteren, vergemakkelijken en 
stimuleren van de beoefening van indoorspringsport binnen het kader van schoolsport, turnen, 
atletiek en trampoline springen. Diverse doelgroepen kunnen de airtrack benutten voor een veilige 
en soepele valtraining t.b.v. andere sporten of risicovolle beroepsgroepen. De airtrack kan gebruikt 
worden door meerdere personen in groepsverband.   
 
Terrasmeubilair Bosbad Vledder 
In het kader van het Leaderproject: Zwem- en speelparadijs Bosbad Vledder’ is het de intentie de 
aantrekkelijkheid van het openluchtzwembad te vergroten, meer bezoekers/toeristen aan te trekken 
en vast te houden en meerdere faciliteiten aan te bieden. Het moet een accommodatie zijn waar 
mensen/gezinnen elkaar willen ontmoeten, recreëren en relaxen. Er waren reeds vergevorderde 
plannen om de bestaande kiosk te verbouwen naar een ‘strandpaviljoen’. Vooruitlopend op de 
gehele realisering van het ‘leaderproject’ wilden ze iets zichtbaars realiseren in de vorm van aanschaf 
van een nieuw terrasmeubilair.   
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Evaluatiepunten 
 

Waar zijn we tegenaan gelopen 
Het was het eerste jaar van het Ondernemersfonds Westerveld. Het was voor zowel de gemeente 
Westerveld als voor het ondernemersfonds en de Ondernemerskoepel Westerveld het jaar van het 
pionieren. Veel vragen over de opstart en inrichting van het fonds, maar ook over de 
bijdrageplichtigheid van verschillende categorieën ondernemers, onzekerheden over het uiteindelijk 
beschikbare bedrag door bezwaarschriften tegen de ozb-aanslagen en de hoogte van de 
retributieaanvragen, alsmede de wijze van indiening en beoordeling van de aanvragen vroegen om 
de nodige creativiteit en doortastendheid van de betrokkenen. 
 
Ook de ondernemers moesten nog wennen. Er zijn veel vragen per e-mail en telefoon 
binnengekomen, o.a. over hoe zij konden profiteren van het fonds en hoe zij een aanvraag konden 
indienen.   
 
Het bestuur was in 2017 lange tijd niet voltallig. Mede hierdoor  is er ongewenste vertraging 
ontstaan in het optuigen van het ondernemersfonds. Het inmiddels voltallige bestuur zal in 2018 
voortvarend te werk gaan teneinde een inhaalslag te maken. Met name het promoten van het 
ondernemersfonds is een speerpunt voor 2018.  
 

Reacties van ondernemers 
Afgelopen jaar waren er 1419 ondernemers die mee betaalden aan het Ondernemersfonds 
Westerveld. Naast dat we positieve reacties en aanvragen hebben ontvangen waren er ook vragen 
en onduidelijkheden. Deels was dit te wijten aan de opstartfase. 
 

 In het begin heeft een aantal ondernemers negatief gereageerd op de komst van het fonds. 
Na navraag bleek het er bij de meerderheid om te gaan dat zij niet voldoende op de hoogte 
waren van de komst en het doel van het fonds. Zij werden dus verrast door de verhoging op 
de aanslag.    

 Er hebben twee ondernemers geïnformeerd waarom maneges niet onder de 
retributieregeling vallen. Deze worden volgens het systeem bij de gemeente Westerveld niet 
gecategoriseerd onder agrarisch en komen zodoende niet in aanmerking voor retributie. 

 De bibliotheek is een van de gemeentelijke subsidie afhankelijke organisatie zonder 
winstoogmerk. Ze hebben de bijdrage voor het Ondernemersfonds Westerveld niet 
meegenomen in de subsidie aanvraag 2017 aan de gemeente. De gemeente heeft de verdere 
afwikkeling hiervan overgenomen. 

 Zo’n 15 ondernemers hadden geen computer in hun bezit of liepen tegen andere problemen 
aan bij het aanvragen van retributie. Zij hebben de documenten verzonden naar het 
Ondernemersfonds Westerveld. Deze zijn vervolgens verwerkt door de penningmeester 
zodat ook zij gebruik konden maken van deze regeling. 

 Drie ondernemers hebben bij het ondernemersfonds aangegeven dat zij niet verdienen aan 
de lokale markt. Zij zien in het ondernemersfonds geen meerwaarde voor hun bedrijf.  

 Eén ondernemer heeft gevraagd of er een maximaal bedrag is wat een ondernemer bijdraagt 
aan het ondernemersfonds. Het bedrag wat wordt betaald is €70 per €100.000 WOZ-waarde.  

 Een aantal ondernemers zijn verwezen naar de gemeente, omdat ze vragen hadden over de 
aanslag.  

 Verdere vragen die zijn ontvangen gingen over de werkwijze van het fonds en op welke 
manier zij aanvragen kunnen indienen. 
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Behaalde successen 
 
Er zijn door het honoreren van aanvragen mooie initiatieven ondersteund, zowel op gemeentebreed  
als op lokaal niveau. De aanvragen waren heel divers en vanuit verschillende sectoren, waarbij het 
overgrote deel afkomstig was vanuit de toeristische sector. Het jaar 2018 zal het bestuur van het 
ondernemersfonds zich inzetten voor het vergroten van de bekendheid van het fonds onder de 
ondernemers. 
 
Ondernemerskoepel 
Door de rol van de Stichting Ondernemerskoepel Westerveld bij het beoordelen van de 
gemeentebrede aanvragen is de saamhorigheid en de samenwerking binnen het bestuur van deze 
stichting, maar ook tussen de ondernemersverenigingen en de ondernemers onderling vergroot. 
Gemeentebreed gezien wordt er meer samengewerkt. Daar waar de Stichting Ondernemerskoepel 
Westerveld eerder één keer per half jaar bij elkaar kwam, vergaderen zij nu één keer per maand. Het 
is beter gestructureerd met vaste (dagelijkse) bestuursleden en een vaste taak- en functieverdeling. 
 
Er wordt kennis gedeeld, er worden (gezamenlijke) problemen besproken en ook opgepakt en 
opgelost. Daar waar eerder alleen in kernen/dorpen werd gedacht, wordt nu veel vaker 
kernoverschrijdend gekeken naar de gemeente als geheel. De verschillende 
ondernemersverenigingen en daarmee hun leden zijn meer op de hoogte van wat er in de gemeente 
speelt. Samen wordt er meer bereikt dan alleen. 
Een van de doelen voor 2018 is om nog meer leden te werven voor de ondernemersverenigingen, 
zodat de krachten  nog meer gebundeld kunnen worden en de ondernemersbelangen nog meer 
behartigd. Op deze wijze kan men de bedrijvigheid stimuleren en daarmee de leefbaarheid van de 
dorpen behouden en zo mogelijk vergroten. 
 
Ondernemersvereniging 
Ook vanuit de ondernemersverenigingen komen positieve geluiden. Zij zijn door de actieve rol van de 
Stichting Ondernemerskoepel Westerveld, met afgevaardigden van elke plaatselijke 
ondernemersvereniging, beter op de hoogte van zaken die spelen en kunnen hierop (eerder) 
inspelen. Ook hebben de verschillende ondernemersverenigingen zichzelf een spiegel voorgehouden. 
In sommige gevallen zijn ze thans beter gestructureerd. Er is kritisch gekeken naar de werking, taken 
en het bestuur. 
De ondernemersvereniging WWZ is hier een voorbeeld van. Zij is door de komst van het 
Ondernemersfonds Westerveld actiever geworden. Daar waar ze geruime tijd geen bestuur bij elkaar 
konden krijgen en taken dus niet werden opgepakt, zijn ze nu actief met een voltallig bestuur.  
 
Gemeente Westerveld 
Volgens de besturen is de communicatie met de Gemeente Westerveld door de komst  van het 
ondernemersfonds verbeterd. Er zijn herkenbare aanspreekpunten en door de gezamenlijke 
overleggen zijn de lijnen korter. Vragen worden over het algemeen snel opgepakt. 
Vanuit de ondernemers, de ondernemersverenigingen en de Stichting Ondernemerskoepel 
Westerveld blijft de uitdrukkelijke wens bestaan dat zij in een eerder stadium door de gemeente 
Westerveld betrokken worden bij nieuwe initiatieven en plannen. Juist in deze voorfase kunnen de 
ondernemers, als motor van de plaatselijke economie, middels bijvoorbeeld hun 
ondernemersvereniging of de Stichting Ondernemerskoepel Westerveld een zinvolle bijdrage 
leveren. Dit kan zowel in de voor- als in de uitvoerende fase leiden tot kostenbesparing, het 
voorkomen van vertragingen door onvoorziene of onverwachte omstandigheden (als 
bezwaarprocedures, nadere onderzoeken) en het creëren van draagvlak.    
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BTW 
Op 11 december 2017 deed de Belastingdienst uitspraak over de aftrek van de voorbelasting. Het 
Ondernemersfonds Westerveld mag 98% van de betaalde BTW terugvragen. 
 

Actiepunten 2018 
 

Communicatie 
Een stevig fundament  voor het Ondernemersfonds Westerveld is in 2017 gelegd. Na een periode van 
inlezen, elkaar leren kennen en vooral intern bezig zijn met de inrichting van het ondernemersfonds, 
kan er gekeken worden naar de volgende te nemen stappen.  In 2018 zal verder gewerkt worden aan 
de promotie van het Ondernemersfonds Westerveld. 
 
De communicatie kan op meerdere vlakken verbeterd worden. Allereerst is in 2017 nog niet veel 
aandacht besteed aan de PR vanuit het fonds. Daarnaast zijn er een aantal mooie projecten 
gefinancierd door het Ondernemersfonds Westerveld, maar wordt het door de aanvrager vaak 
vergeten dit bekend te maken in de communicatie naar buiten toe. In 2017 zijn er beachflags, 
spandoeken en banners aangeschaft welke gebruikt kunnen worden door de ondernemers tijdens 
het evenement / bij het realiseren van het project om op deze manier het fonds extra te promoten. 
 
Ontbreken gegevens van betalers 
Een aantal ondernemers heeft afgelopen jaar laten weten niet of onvoldoende op de hoogte te zijn 
van de werking van het Ondernemersfonds Westerveld en over hoe zij kunnen profiteren van dit 
fonds. Doordat het ondernemersfonds, vanwege de privacywetgeving, geen gegevens heeft van de 
betalers, kan zij niet actief de betrokkenen informeren en stimuleren. Bij de eerste ozb-bijdrage is via 
de communicatie van de gemeente Westerveld wel getracht iedereen te informeren, maar niet alle 
ozb-betalers hebben zich hier toen in verdiept. 
 
Door het ontbreken van deze gegevens van de ozb-betalers kan het fonds niet (actief) alle 
ondernemers benaderen en informeren. Door de fondsmanager is wel diverse malen voorlichting 
gegeven, onder andere tijdens de ondernemersfair Westerveld bij ASTRON in november 2017 en op 
de Algemene Ledenvergaderingen van de ondernemersverenigingen. Echter het merendeel van de 
ondernemers in Westerveld is niet bij een ondernemersvereniging aangesloten.  
Een deel van de ondernemers hebben zelf nog geen idee dat ook zij van het ondernemersfonds  
kunnen profiteren. Ook heerst nog bij een groot deel het idee dat het bedacht is door 
recreatieondernemers en dat ook alleen deze ondernemers profiteren van het fonds. Een onjuiste 
beeldvorming, die het ondernemersfonds zou willen wegnemen. Immers het Ondernemersfonds 
Westerveld is er voor alle ondernemers die meebetalen aan de ozb! 
Het Ondernemersfonds Westerveld daagt de gemeente uit om met hen mee te denken en een 
mogelijkheid te zoeken om toch alle ondernemers in de gemeente Westerveld rechtstreeks actief te 
kunnen benaderen. 
 
Deelname verschillende sectoren 
Er kan worden geconstateerd dat de recreatieve sector het fonds inmiddels al goed weet te vinden. 
Er zijn het afgelopen jaar uit die sector verhoudingsgewijs veel aanvragen binnengekomen. 
Ondernemers uit andere sectoren betalen ook mee. Zij mogen ook aanvragen indienen, maar deze 
aanvragen blijven achter. Dit komt deels door de eerder genoemde gedachte dat het 
ondernemersfonds er met name is voor de recreatieve sector . Ook speelt een rol dat bij het maken  
van plannen voor de economische ontwikkeling er veel aandacht is voor de recreatieve sector als 
drijvende kracht achter de leefbaarheid  in Drentse dorpen. Het ondernemersfonds begrijpt dit, maar 
acht het noodzakelijk dat de economie in Westerveld naast recreatie sector meerdere pijlers kent. Zij 
nodigt ondernemers uit andere sectoren dan ook van harte uit om daarvoor een financieel beroep te 
doen op het ondernemersfonds.  
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Resterende subsidie / overheadkosten 
In 2017 zijn niet alle gelden uit het ondernemersfonds besteed. Dit kwam door de eerder genoemde 
problemen en onduidelijkheden in de opstartfase. In 2018 heeft het fonds zich als doel gesteld om 
meer ondernemers te bereiken en meer (verschillende) aanvragen te ontvangen.  
In 2017 waren er aanzienlijke overheadkosten. Dit was vooraf ook vastgesteld in het ‘werkplan’ van 
bureau Blaauwberg en ingecalculeerd. Dit werd voornamelijk veroorzaakt in de advies en 
opstartkosten van het ondernemersfonds. 
 
Convenant 
In het convenant zijn een aantal (werk)afspraken vastgelegd tussen de stichting Ondernemersfonds 
Westerveld en de gemeente. Omdat het ‘Ondernemersfonds Westerveld’ nieuw was voor zowel de 
gemeente Westerveld als het Ondernemersfonds Westerveld zelf, zijn een aantal afspraken uit het 
convenant in het jaar 2017 niet (geheel correct) nagekomen. De gemeente Westerveld heeft niet 
uitbetaald conform de afspraken en het bestuur van het ondernemersfonds heeft de 
subsidieaanvraag niet tijdig  aangeleverd. Dit heeft beide te maken met het feit dat de hoogte van 
het budget over 2017 nog niet definitief was vastgesteld. Voor 2018 is er afgesproken met de 
gemeente Westerveld dat de afspraken uit het convenant worden aangehouden. 

Conclusie 
 
Het jaar 2017 was het startjaar van Ondernemersfonds Westerveld en heeft voornamelijk in het 
teken gestaan van opbouw en nadere inrichting van het fonds. Door het bestuur, de fondsmanager 
en Stichting Ondernemerskoepel Westerveld is vooral gewerkt aan het leggen van een solide basis. 
Daarnaast zijn ook de 6 ondernemersverenigingen actief.  
 
Zowel de ondernemerskoepel als de -verenigingen zijn beter gestructureerd. Door de samenwerking 
zijn de ondernemers in de verschillende kernen beter op de hoogte wat er speelt. Er wordt kennis 

gedeeld, er worden (gezamenlijke) problemen besproken en ook 
opgepakt en opgelost. Daar waar eerder alleen in kernen/dorpen 
werd gedacht, wordt nu veel vaker kernoverschrijdend gekeken 
naar de gemeente als  geheel. Een van de doelen voor 2018 is om 
nog meer leden te werven voor de ondernemersverenigingen, 
zodat de krachten  nog meer gebundeld kunnen worden en de 
ondernemersbelangen nog meer behartigd. Op deze wijze kan 

men de bedrijvigheid stimuleren en daarmee de leefbaarheid van de dorpen behouden en zo 
mogelijk vergroten. 
 
Het fonds ontving vragen vanuit de ondernemers over onder andere de retributie, manier van 
aanvragen en de werkwijze van het fonds. Mede door de korte lijnen met de gemeente konden veel 
vragen en onduidelijkheden worden opgelost. 
 
Op zowel gemeentebreed-niveau als in de kernen zijn aanvragen binnengekomen. Wel wordt 
gemerkt dat de recreatiesector het fonds beter weet te vinden dan de andere sectoren. De komende 
twee jaar zal gewerkt worden aan de promotie van het fonds en het bereiken van alle sectoren in de 
gemeente Westerveld. 
 
Mooie successen zijn reeds behaald, maar er liggen ook nog genoeg uitdagingen. Deze gaan we met 
elkaar graag aan om van Ondernemersfonds Westerveld een groot succes te maken.  
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Financieel Verslag 2017 
 

 
 

Balans per 31 december 2017 31-12-2017 31-12-2017

Rabobank 80.421,85  Eigen vermogen 58.833,85 

Nog te ontvangen 10.711,00  Nog te betalen kosten 32.299,00 

91.132,85  91.132,85 

Overlopende activa/passiva 

Nog te betalen kosten:

Aanvragen 2017 :

Havelte 2.877,64  

Uffelte 591,02     

Vledder 718,19       
Dwingeloo 2.500,00  

Gemeentebreed 25.612,15 

32.299,00  

32.299,00  

Omzetbelasting 10.711,00 

10.711,00  

10.711,00  

inkomsten 2017 OFW 2017 uitgaven 2017 OFW 2017

Subsidie gemeente 205.000,00 Bankkosten 117,20       

Inschrijving KvK 50,00         

Oprichtingskosten 10.302,43   

Uitbetaling retributie 40.773,16   

Havelte 4.690,53     

Uffelte 794,87       

Diever 3.872,36     

Vledder 5.095,37     

Dwingeloo 1.349,15     

WillemWaterZorg
Gemeentebreed 36.758,03   

Centraal Werkbudget 20.775,05   

205.000,00 124.578,15 

Toelichting op de posten van de balans per 31 december 2017

Nog te ontvangen bedragen:
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Toelichting financieel verslag 
 
Nog te betalen kosten 
Dit zijn de kosten die op 1 januari 2018 nog niet betaald zijn. Dit betreft aangevraagde projecten die 
nog niet zijn gefactureerd, maar waar de bedragen wel zijn toegezegd. De facturen hiervan worden in 
2018 betaald, maar worden nog meegerekend in het budget van 2017.  
 
Oprichtingskosten 
De oprichtingskosten bestaan onder andere uit notariskosten, kosten adviesbureau Blaauwberg 
voorafgaand aan het instellen van de Stichting Ondernemingsfonds Westerveld, aanschafkosten 
boekhoudprogramma Twinfield en het ontwerp en bouwen van de website. 
 
Centraal werkbudget 
Uit het centraal werkbudget zijn onder andere vergaderkosten, de fondsmanager, vaste kosten 
website, het opzetten van het systeem voor het aanvragen van retributie en administratieve 
ondersteuning bekostigd. 
 


