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Inleiding 
Het jaar 2017 was het eerste jaar van het Ondernemersfonds Westerveld. Het doel was om een 
financieel fonds te vormen uit een extra opslag op de onroerende zaakbelasting voor eigenaren en 
gebruikers van niet-woningen. Dit door de gemeente geinde bedrag werd gestort in het 
Ondernemersfonds. Betalers aan dit fonds (trekkingsgerechtigden) konden aanvragen indienen voor 
een financiële bijdrage om projecten op te starten, die de lokale economie stimuleren en die de 
leefbaarheid van de gemeente Westerveld kunnen vergroten. Het was voor zowel de gemeente 
Westerveld als voor Ondernemersfonds Westerveld en Koepel Ondernemend Westerveld het jaar 
van pionieren. 2017 heeft in het teken gestaan van opbouwen en  inrichting van het fonds. Door het 
bestuur, de fondsmanager en de Koepel is vooral gewerkt aan het leggen van een solide basis.   
 
In 2018 had het Ondernemersfonds al meer vorm en is er verder naar buiten getreden. Veelvuldig 
zijn zij verschenen in de kranten met projecten die zijn geïnitieerd en/of een financiële bijdrage 
hebben ontvangen vanuit het Ondernemersfonds. Daarnaast hebben ze zich meer laten zien en 
horen tijdens bijeenkomsten en presentaties. In dit jaarverslag met evaluatie blikken we terug op het 
tweede jaar van Ondernemersfonds Westerveld. 
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Organisatie 
 

Bestuur 
Het bestuur van Ondernemersfonds Westerveld bestaat uit onafhankelijke 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). 
 
In september 2018 verhuisde de heer W.E. Reitsma naar buiten de gemeente Westerveld en hiermee 
eindigde zijn bestuursfunctie. Bij het vervullen van de daardoor ontstane vacature is  in de 
profielomschrijving van de nieuwe bestuurder opgenomen dat het nieuwe bestuurslid moet 
beschikken over kwaliteiten die een aanvulling betekenen voor het bestuur en beschikt over een 
groot netwerk. Een bestuur afkomstig uit de verschillende gebiedsdelen van de gemeente is 
wenselijk, maar geen noodzaak. 
 

Fondsmanager 
Mevrouw M. Rink was het gehele jaar 2018 fondsmanager van het Ondernemersfonds Westerveld. 
Zij is aanspreekpunt voor het fonds, ontvangt en distribueert de aanvragen en 
heeft een coördinerende rol.  
 
De fondsmanager is aanwezig bij zowel de bestuursvergaderingen van het 
Ondernemersfonds als de vergaderingen van de Koepel. Daarnaast zijn er korte 
lijntjes met de ondernemersverenigingen en de gemeente. Ze gaat graag in 
gesprek met de diverse personen om te onderzoeken wat er speelt en om te 
verbinden. Zij is onder andere aanspreekbaar voor vragen over het fonds, voor aanvragen en nieuwe 
ideeën voor initiatieven. 
 
In 2018 heeft ze op diverse plekken presentaties gegeven om meer aandacht te krijgen voor het 
fonds en de mogelijkheden die het fonds biedt. Door de nauwe samenwerking met de Koepel zijn er 
mooie resultaten gehaald en liggen er ook nog veel kansen voor de toekomst. Voor 2019 zal ingezet 
worden op het gerichter inzetten van de fondsmanager om de ontwikkeling van het 
Ondernemersfonds te versnellen.  
 

Ondernemersverenigingen 
Binnen de gemeente Westerveld zijn zes ondernemersverenigingen actief: 

 Ondernemersvereniging Diever (OVD) 
 Ondernemend Dwingeloo (OD) 
 Havelter Ondernemersclub (HOC) 
 Ondernemend Uffelte  
 Ondernemersvereniging Vledder (OVV) 
 Ondernemersvereniging DWWZ (Doldersum, Oude Willem, Wateren en Zorgvlied) (DWWZ).  
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In 2018 is Doldersum officieel toegetreden tot de ondernemersvereniging WWZ en is de naam 
statutair gewijzigd in DWWZ. 
De ondernemersverenigingen nemen de beslissingen over de aanvragen die betrekking hebben op 
hun eigen kern. De leden worden op de hoogte gehouden door de bestuursleden, die op hun beurt 
weer worden gevoed door de Koepel. 
 
Sinds de komst van het Ondernemersfonds is een groei bij de ondernemersverenigingen te 
constateren. Daarnaast is er meer gezamenlijk overleg, omdat er budget is om met elkaar nieuwe 
initiatieven op te zetten. 
 

Koepel Ondernemend Westerveld 
De zes ondernemersverenigingen werken samen in een overkoepelende stichting: stichting Koepel 
Ondernemend Westerveld, kortweg: De Koepel. Hierin zitten twee afgevaardigden per 
ondernemersvereniging. Bij de oprichting van het Ondernemersfonds is er bewust voor gekozen om 
de Koepel een verbindende rol te geven. Eén keer per maand komen zij samen om te beslissen over 
gemeentebrede aanvragen en bespreken ze zaken uit de gemeente Westerveld wat ondernemers 
(be)treft. Twee maal per jaar schuiven de wethouder en bedrijvencontactfunctionaris bij een 
vergadering aan. Daarnaast zijn de Matrixborden in de gemeente Westerveld eigendom van de 
Koepel. 
 
Met het beoordelen van de gemeentebrede aanvragen, aanvragen waar ondernemers uit meerdere 
kernen aan mee werken en/of van profiteren, kregen de leden van de Koepel een belangrijke reden 
om regelmatiger en diepgaander met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die ondernemers 
verbinden. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Afgevaardigden namen nieuwe ideeën mee naar 
hun eigen vereniging, die daardoor weer nieuwe leden aantrok. Er zijn meer samenwerkingen 
ontstaan en er wordt steeds meer over de dorpsgrenzen heen gekeken. En dat is beslist noodzakelijk 
in deze tijd. Doordat je elkaar beter leert kennen, kun je een goede ambassadeur zijn van elkaars 
bedrijf. En we hebben heel wat prachtige bedrijven in onze gemeente, daar mogen we gerust trots 
op zijn. 
 
In 2018 was opnieuw sprake van een nauwe samenwerking tussen het Ondernemersfonds en de 
Koepel. De fondsmanager is voor beide stichtingen actief. 
 
Het bestuur van de Stichting Koepel Ondernemend Westerveld 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 / de heer A. Noordkamp 

 
In de vergadering van 5 september is de heer A. Noordkamp benoemd als nieuw bestuurslid van de 
Koepel en nam daarmee de plek van mevrouw J.J. Reinbergen-de Wagt over. 
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Retributie 
 

Algemeen 
Bij de oprichting van het Ondernemersfonds is door de gemeenteraad besloten om voor een aantal 
categorieën betalers de retributieregeling in het leven te roepen. Deze retributie dient elk jaar 
opnieuw aangevraagd worden middels het formulier op www.ondernemersfondswesterveld.nl en 
kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd. Indien er 
bezwaar is ingediend bij de gemeente kan er tot twee maanden na de definitieve beschikking nog 
retributie aangevraagd worden. Aanvragen die na deze periode bij het Ondernemersfonds 
binnenkomen, kunnen niet meer worden behandeld. 
 
De volgende ozb-categorieën komen voor retributie in aanmerking: 

 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 

 

Wijziging aanslag Gemeente Westerveld en retributieformulier 
In 2018 is in nauwe samenwerking met de afdeling Belastingen van de gemeente Westerveld en 
formulierontwerper de heer W. te Groen, een nieuw retributieformulier ontwikkeld. Door 
administratieve wijzigingen op de ozb-aanslag en door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) moest het bestaande retributieformulier over de kop. Stond het eerste 
jaar het bedrag dat voor het fonds bestemd was nog apart vermeld, in 2018 is het opgenomen in het 
totale bedrag van de ozb-aanslag voor niet-woningen. 
 
Dit heeft uiteindelijk voor wat vertraging gezorgd bij het uploaden van het online-retributieformulier.  
Het Ondernemersfonds vindt het belangrijk dat de ondernemers die gebruik willen maken van deze 
retributieregeling dit zo eenvoudig mogelijk, maar bovenal veilig moet kunnen aanvragen. De 
ondernemers moeten diverse gegevens  invullen voor een juiste afhandeling van de 
retributieaanvraag. Er is tijd genomen om het aanvraagformulier goed te ontwikkelen en ook 
zorgvuldig te testen. De nieuwe regelgeving zorgde ervoor dat men meer zelf in moest vullen en ook 
een kopie van de aanslag mee moest sturen voor de afwerking en controle. 
 
Een enkeling die het niet lukte het zelf in te vullen, kreeg hulp vanuit het Ondernemersfonds. Een 
kopie van de aanslag werd per post verstuurd of het werd samen telefonisch ingevuld. 
 

Retributieaanvragen 
In 2018 zijn er in totaal 68 aanvragen ontvangen voor retributie tegenover 197 in 2017. Dit is zo’n 
25% van het totaal wat aanspraak kan maken op de retributieregeling.  

- Vijf ondernemers hebben niet zelf de aanvraag in kunnen vullen, omdat ze niet over een 
computer beschikken of om een andere reden.  

- Twaalf aanvragers hebben onjuiste bedragen ingevuld  
- Zeven aanvragers hadden alleen voor het eigenaarsdeel retributie aangevraagd. Voor het 

gebruikersdeel hebben ze een mail ontvangen van het fonds en hebben zij deze bedragen 
ook uitbetaald gekregen.  

- In 2018 hebben 11 ‘nieuwe’ ondernemers gebruik gemaakt van de regeling ten opzichte van 
2019.  
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Aanvragen 
In 2018 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 die in 2018 zijn toegekend. Een aantal projecten zal plaatsvinden in 2019. Niet gebruikte 
gelden worden toegevoegd aan het budget van 2019. 
 

Aanvragen uitgelicht 
 
AED buitenkasten  
Vanuit het Ondernemersfonds is het initiatief ondersteund om de dekkingsgraad van levensreddende 
AED’s in Westerveld te verbeteren. In 2018 heeft de fondsmanager in samenwerking met de EHBO-
verenigingen in Westerveld de AED’s in Westerveld in kaart gebracht.  
Er is gekeken hoeveel AED’s er in Westerveld beschikbaar zijn en hoeveel apparaten er aangemeld 
zijn. Er bleken veel apparaten niet aangemeld te zijn bij Hartslagnu.nl, maar wel bij het Rode Kruis. 
Ok bleek een deel nergens aangemeld te zijn. Alleen de AED’s die bij Hartslagnu.nl bekend zijn 
kunnen worden ingezet op het moment dat 112 wordt gebeld voor een reanimatie. Mede dankzij de 
inzet van het Ondernemersfonds is dit nu volledig geactualiseerd. 
 
Er is gekeken of AED’s die binnen hingen naar buiten konden worden gehaald. Ook is er binnen de 
echte ‘witte vlekken’ gekeken of er ondernemers/verenigingen/stichtingen waren die een AED 
zouden willen aanschaffen. Vanuit het Ondernemersfonds werd dan de buitenkast betaald. Zo kon 
met wat samenwerking Westerveld ‘hart’veiliger gemaakt worden. 
 
Een aantal ‘witte vlekken’ is reeds weggewerkt en met een aantal is men met ondersteuning vanuit 
het Ondernemersfonds nog bezig om tot een volledige dekking van de verschillende gebieden te 
komen. Een AED is een behoorlijke investering, waardoor er tijd nodig is om dit te kunnen realiseren. 
Naast de aanschaf zijn er ook de jaarlijkse onderhoudskosten en is het van belang dat er zich ook 
voldoende mensen zich aanmelden als burgerhulpverlener. Dit is misschien nog wel belangrijker. Het 
is namelijk van groot belang dat het slachtoffer direct hulp krijgt van omstanders. Zij moeten direct 
een reanimatie kunnen starten en daarnaast weten hoe de AED werkt. Het is noodzakelijk dat 
mensen uit Westerveld de cursus gaan volgen en zich aanmelden als burgerhulpverlening bij 
HartslagNu.  
 
Als individu kan je je aanmelden, maar er is ook opgeroepen om je als team aan te melden. Stel dat 
iemand van jouw teamleden nu gereanimeerd zou moeten worden, wie zou hem/haar dan kunnen 
helpen? Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan de cursus vaak grotendeels vergoed worden. Er 
kan altijd contact gezocht worden met de EHBO-verenigingen in Westerveld voor meer informatie. 
 
Ondernemersfair 
In 2018 is de ondernemersfair georganiseerd in de kern van de ondernemersvereniging in Vledder, in 
het Huis van Weldadigheid. Meer dan 100 ondernemers presenteerden zich gedurende twee dagen 
aan de 4500 bezoekers die naar Frederiksoord waren gekomen. Het Ondernemersfonds maakte het 
reuzenrad mogelijk. Dit zorgde voor veel publiciteit. Al in de week voorafgaand aan de fair werden 
foto’s in de media en op social media geplaatst van de opbouw van de attractie. 
De fair is een mooi evenement waar alle ondernemers in Westerveld de mogelijkheid krijgen om zich 
te laten zien, nader met elkaar kennis te maken en te netwerken. De standhouderbijeenkomst waar 
ondernemers elkaar ontmoeten, werd goed bezocht. 
 
 
 
Verbindingsroutes voor de mountainbike 
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Tegelijkertijd bleken twee verenigingen zich in te zetten voor het aanleggen van verbindingsroutes 
voor de mountainbikers in de gemeente Westerveld. Deze verenigingen zijn bij elkaar gebracht door 
het fonds en de Koepel om te kijken of zij gezamenlijk kunnen optrekken. Er wordt onder andere 
gekeken of zij gelijke bewegwijzering aan kunnen schaffen, zodat het een uniforme uitstraling krijgt. 
 
Informatieavond met netwerkborrel 
Een informatieavond over de Algemene Verordening Gegevensbescherming bleek een schot in de 
roos. Deze avond werd met ongeveer 250 mensen zeer goed bezocht door ondernemers, 
verenigingen en stichtingen. Nadien was er een netwerkborrel waar de belangstellenden voor deze 
avond met elkaar konden napraten. Nieuwe contacten werden gelegd en deze avond was de basis 
voor twee nieuwe aanvragen. Het Ondernemersfonds is samen met de Koepel voornemens om meer 
van dit soort bijeenkomsten te organiseren, waarbij een onderwerp centraal staat waar 
ondernemers over worden geïnformeerd in combinatie met een informele netwerkborrel. 
 
 

Gemeentebrede aanvragen 
 

 Diverse AED buitenkasten 
 Haringparty Westerveld 
 Verbindingsroutes MTB FTC Diever 
 AVG informatie- en netwerkavond 
 Spoel- en wasplaats Werktuigenvereniging Wapse 
 Ronde van Drenthe 
 Vijfsprong Dwingeloo 
 Westerveld Jeugddebat 
 Verlichting dorpskernen 
 Gebiedssafari voor ondernemers 
 Smalspoortraject Holtingerveld 
 Bourgondisch Westerveld 
 Canicross Boschoord 
 Vlaggen en bloembakken Frederiksoord 
 Sprookjestheater Welstaat 
 Ondernemersfair 
 Huis van Weldadigheid informatiewand  
 Verbindingsroute MTB Fietsze  
 Nachtelijke beleving 
 Van grond tot de mond schoolproject 
 Drenthe on the Move 
 Inspiratieavond voor horecaondernemers 

Westerveld 
 

Diever 
 Festival Fanfare 
 Dieversfeest 
 Oldtimerdag 
 Wandelvierdaagse 
 Herdenking Diever 28-4 
 OERmuseum Diever 
 Ontbijt Fiets4Daagse (foto: Marius Visser) 
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 Beveiliging/energiezuinig dorpshuis Oens Huus 
 Fleurig Diever 
 Sfeervol Diever 

 
Dwingeloo 

 Sluisdagen Dieverbrug 
 Oldengaerde Fair 
 Zomerzinnen 
 Endurance wedsrtijden 
 AVD Cross/Dwingelerderveldloop 
 MCD-run 
 Siepelblues 
 Intocht Sinterklaas 
 Kerstmarkt Dwingeloo 

 

 
DWWZ 

 Voorbereiding veldoven 
 Statuten- en naamswijziging DWWZ 
 Autoroutes 
 AED Doldersum 

 

 
Havelte 

 Darp 70 jaar 
 Koningsnacht Havelte 
 Zwembad de Kerkvlekken 
 Luchtkussen 
 Vlaggenmast op Piet Soerplein 
 Kerstmarkt Havelte 
 Activiteitengids de Veldkei Havelte 
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Uffelte 
 Dorpsfeest Uffelte 
 Website Uffelte 
 Vervoer promotiewedstrijd (foto: Facebook Uffelte.nu) 
 Dagtocht ondernemersvereniging Uffelte 
 AED v.v. Uffelte 

 
Vledder 

 Magazine Ondernemersvereniging Vledder e.o. 
 Hanging baskets in kern Vledder 
 Brandweer Vledder evenement 
 Kerstbeleving Vledder 
 Expositieverlichting dorpscentrum Vledderveen 
 Filmpjesdag on tour Wilhelminaoord 
 Multifunctioneel sportveld Wilhelminaoord 
 Dugout v.v. BEW 
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Financiën 
 
In 2018 heeft het Ondernemers Fonds Westerveld van de Gemeente Westerveld een totaal bedrag 
ontvangen van          €. 267.000 
 
In het kader van de retributieregeling  een bedrag  
terug gevraagd van         -     20.063 
Dit is ongeveer de helft van wat in het voorgaande jaar werd teruggevraagd  
en slechts een kwart van maximale bedrag dat teruggevraagd kan worden.   
           _________ 
  
Beschikbaar voor de doelstelling van het fonds      €. 246.937 
 
Opmerking: Pas op 1 januari van het jaar erop is duidelijk welk bedrag exact beschikbaar is voor 
projecten. Dit heeft te maken met de ontwikkeling/afwikkeling van aanvragen voor retributie die in 
het gehele jaar van de opgelegde aanslag terug te vragen is. 
 
Besteed aan de doelstelling: 

- Gemeentebreed    € 131.749 
- Ondernemersverenigingen   -     50.780 

€ 181.529 
 
Lasten: 
Personeelskosten     € 29.857 
Kantoorkosten      -        450 
Verkoopkosten      -     2.251 
Algemene kosten     -     9.268 
Financiële lasten (bankkosten)    -         154 
         € 41.980 

- 233.509 
Reservering voor in bestedingen 2019       €  13.428 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd  aan het bestemmingsfonds. Hierin zit nog een bedrag wat in 2017 nog 
niet is besteed. Dat heeft te maken met het feit, dat het fonds pas in de loop van het jaar van start is 
gegaan. De bekendheid van het fonds was toen nog te beperkt om voldoende aanvragen te 
ontvangen. In 2018 krijgt het fonds meer bekendheid en dit zet zich – naar het laat aanzien – in 2019 
versterkt door. 
 
Toelichting lasten: 
Personeelskosten:  De vergoeding voor de fondsmanager en de administrateur. Het 
Ondernemersfonds is Btw-plichtig. Dat en de retributieregeling brengen administratieve 
werkzaamheden met zich mee. 
Verkoopkosten:  De reclame- en advertentiekosten. 
Algemene kosten: Vnl. kosten accountant, opstartkosten, vergaderlasten, ed. 
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Hieronder een overzicht van de begin- en eindbedragen in 2018. Het verschil in de hoogte van de 
beginbedragen zit in de reserves van 2017. De genoemde eindbedragen zijn de beginbedragen minus 
de daadwerkelijk betaalde facturen in 2018. Hierin zijn niet de toegezegde bedragen meegenomen 
waarvan de facturen nog moeten komen. In de laatste kolom zijn deze nog te betalen toezeggingen 
te vinden. 
 

 Beginbedrag 2018 Eindbedrag 2018 Toezeggingen 2018 
Diever €19.652,25 €7.922,68 €6.556,00 
Dwingeloo €22.885,00 €18.388,55 €1.928,68 
DWWZ €10.000,00 €7.944,28 €6.907,72 
Havelte €19.661,75 €13.774,19 €5.234,44 
Uffelte €9.300,98 €4.868,72 €1.211,94 
Vledder €20.471,11 €14.064,83 €6.242,15 
Gemeentebreed €204.652,39 €111.731,10 €62.368,59 

 

Activiteiten 
Hierbij een kleine greep uit de activiteiten van het Ondernemersfonds. 

Landelijk Platform Ondernemersfondsen 
Ieder half jaar komen de ondernemersfondsen uit Nederland bijeen tijdens het Landelijk Platform 
Ondernemersfondsen. Op 12 april jl. werd een afvaardiging van het OFW ontvangen door het 
Ondernemersfonds van Leeuwarden. Op 8 november waren we welkom in Vlaardingen. Op deze 
bijeenkomsten wordt kennis en ervaring met elkaar gedeeld.  
 

Kennismaking nieuwe wethouders 
Het OFW en de Koepel Ondernemend Westerveld hebben op 6 juni 2018 kennis gemaakt met de 
nieuwe wethouders van Westerveld. Wethouder Jelle de Haas heeft o.a. de lokale economie in zijn 
portefeuille. Het Ondernemersfonds zal daarom het meeste contact met deze wethouder hebben. 
 

Ondernemersfair 
Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 was het Ondernemersfonds Westerveld aanwezig op de 
Ondernemersfair 'Ondernemend Westerveld laat zien'. In de stand zijn vragen beantwoord en zijn de 
mogelijkheden met vele ondernemers en inwoners besproken.  
 

Presentaties 
Tijdens algemene ledenvergaderingen van de ondernemersverenigingen in de gemeente Westerveld 
zijn presentaties gegeven door de fondsmanager. Daarnaast zijn de fondsmanager en bestuursleden 
aanwezig geweest tijdens bijeenkomsten en openingen van gesteunde projecten. Op 15 november 
heeft het fonds een presentatie gegeven voor de gemeenteraad. 

Betrekken van alle ondernemers 
In 2018 is actief gekeken naar de mogelijkheden om meer ondernemers te betrekken bij het 
Ondernemersfonds en de kansen en mogelijkheden die dit biedt. Hier zal in 2019 nog meer op 
ingezet gaan worden.  
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Evaluatiepunten 
Over het algemeen kunnen we constateren dat het Ondernemersfonds positief ontvangen is. 
Uiteraard is er sprake geweest van kinderziektes en opstartproblemen. Deels was dit te wijten aan 
onduidelijkheid over wat het Ondernemersfonds precies inhield. Daar waar dit ons ter ore kwam, is 
de fondsmanager of een bestuurslid in gesprek gegaan met de betrokkenen. Het afgelopen jaar zijn 
er weinig tot geen negatieve reacties bij het Ondernemersfonds binnen gekomen. Wanneer 
dergelijke reacties wel zijn ontvangen is daar – naar gelang de behoefte – met de betrokkenen goed 
over gecommuniceerd.   
 
Het Ondernemersfonds wordt steeds beter gevonden. De zichtbaarheid van de bestuurders en alle 
andere betrokkenen bij het Ondernemersfonds en de Koepel krijgt steeds meer vorm. In 2019 zal 
gekeken worden op welke manier het bestuur van het Ondernemersfonds verder versterkt kan 
worden.  
 
Ook de ondernemersverenigingen doen met regelmaat een beroep op het fonds, waardoor nog meer 
interactie ontstaat tussen verenigingen en het fonds, maar ook tussen de verenigingen en 
ondernemers van die verenigingen onderling. 
 
Om tot een goede strategie te komen, plannen we in 2019 een brainstormsessie met de Koepel en 
het fondsbestuur, van waaruit een heldere toekomstvisie wordt beschreven. Ook de input vanuit de 
evaluatie van Bureau Blaauwberg, die ook het opzetten van het Ondernemersfonds heeft begeleid, 
wordt hierin meegenomen. Daarnaast zullen we de nieuwe gemeenteraad informeren tijdens een 
Themaraad. 
 

Retributie 
Een aantal grondeigenaren van ‘hobbyland’ is het er niet mee eens dat zij als ‘ondernemer’ worden 
gezien en daarom bijdragen aan het Ondernemersfonds. De wijze van heffing en het besluit wie 
wordt aangeslagen ligt bij de gemeente Westerveld. Deze kent twee soorten aanslagen: woning en 
niet-woning. Een stuk grond is een niet-woning, zodat de eigenaar/gebruiker bijdrageplichtig is voor 
het Ondernemersfonds. Wel hebben zij de mogelijkheid gekregen om via het retributieformulier de 
bijdrage terug te vragen. 
 
Zoals reeds eerder vermeld is geconstateerd dat er een afname is van het aantal retributieaanvragen.  
Om de retributieregeling nadrukkelijker onder de aandacht te brengen, is naast de bijsluiter van de 
gemeente, ook op de website, via (social) media, de ondernemersverenigingen en de 
ondernemersflits aandacht geweest voor de retributieregeling. 
 
Er is tevens een toename te zien van ondernemers die bewust de keuze maken om geen gebruik te 
maken van de retributieregeling. Zij zien de meerwaarde van het fonds in en dienen ook een 
aanvraag in. Een voorbeeld van zo’n aanvraag is de was- en spoelplaats in Wapse. 
 
Een aantal ondernemers gaf aan dat ze het retributieformulier ingewikkeld vonden en veel werk om 
dit in te vullen. Zelfs werd hier en daar het geluid gehoord dat dit bewust was gedaan om het aantal 
retributieaanvragen te beperken. Nadat ze uitgelegd is wat hiervoor de reden was (onder andere de 
nieuwe wetgeving op het gebied van de privacy) waardoor het fonds niet de beschikking heeft over 
gegevens, was er bij de meesten begrip. Daar waar gevraagd, is vanuit het fonds steeds de helpende 
hand geboden. De administrateur die zich bezig houdt met de afhandeling van de retributie stelt zich 
zeer flexibel op. Zo zijn er veel ondernemers telefonisch geholpen, zowel overdag als in de 
avonduren 
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Conclusie 
In de afgelopen twee jaar is het gelukt het nieuwe initiatief ‘Ondernemersfonds Westerveld’ gezicht 
te geven binnen onze gemeente. Het aantal aanvragen neemt nog steeds toe en daarmee het 
uitgekeerde bedrag. Alle betrokkenen bij het Ondernemersfonds zetten zich in om deze ontwikkeling 
in de jaren daarna voort te zetten.  
 
Naast het feit dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven en projecten zien 
wij niet alleen een intensievere en diepgaander samenwerking tussen de diverse 
ondernemersverenigingen en de ondernemers onderling, maar ook een intensivering van de contact 
tussen deze betrokkenen en de gemeente Westerveld.  
 
Sinds de start van het Ondernemersfonds zijn er regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers en 
activiteiten – ook voor bewoners van de dorpen - die (mede) mogelijk gemaakt zijn door het fonds. 
Daarnaast zijn er diverse commissies ontstaan bestaande uit ondernemers uit de verschillende 
kernen, die zowel lokaal als gemeentebreed de economie in Westerveld willen stimuleren en de 
leefbaarheid van de dorpen willen behouden en vergroten.  
 
In 2019 gaat Ondernemersfonds met behulp van Bureau Blaauwberg een evaluatierapport opstellen. 
Wij zien de toekomst van het fonds met vertrouwen tegemoet.  
 
 
 


