
 

1 
 

 

 

 

ONDERNEMERSCHAP EN SAMENWERKING IN MAASSLUIS 

Voorstel voor een Ondernemersfonds 

 

 

Concept-rapport van de inititatiefgroep 

10 augustus 2015 

 

 

 

 

 

 

 
Aart van Bochove 

Mariet Ewalts 

 

 

www.blaauwberg.nl 

  



 

2 
 

INHOUD 

 

1. ONDERNEMERSFONDS MAASSLUIS: MOTIEVEN EN CONTEXT 

 

1.1 Wat is een Ondernemersfonds?  

1.2 Waarom een fonds? 

1.3 Waarom een Ondernemersfonds en geen BIZ of Reclamebelasting 

1.4 Politieke status van het voorstel voor een Ondernemersfonds 

 

2. HOOFDCONTOUR VAN HET ONDERNEMERSFONDS MAASSLUIS 

 

2.1 De trekkingsrechtensystematiek 

2.2 Een eerste uitwerking 

2.3 Financieringsbehoefte van de binnenstad 

Kader: onderzoek naar mogelijke bestedingen 

 

3. TOERUSTING, EXTERNE RELATIES, UITZONDERINGEN 

 

3.1 De ‘governance’ van het fonds 

3.2 Verhouding met de lokale overheid 

3.3 Participatie van de gemeente 

3.3 Evaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

1. ONDERNEMERSFONDS MAASSLUIS: MOTIEVEN EN CONTEXT 

 

1.1 Wat is een Ondernemersfonds?1 

Een ondernemersfonds is een financiële positie voor de behartiging en de 
financiering van de gezamenlijke belangen van de ondernemers op lokaal niveau. Het 
fonds wordt gevoed met een subsidie uit de algemene middelen van de gemeente. 
Ter verkrijging van voldoende middelen, verhoogt de gemeenteraad de opbrengst 
van de onroerend zaak belasting voor niet-woningen met het een bedrag dat gelijk 
staat aan de subsidie. De ondernemers investeren op deze manier hun eigen 
financiële positie. 

In de gemeente Maassluis gaat het om een meeropbrengst van 75 euro per 100.000 
euro woz-waarde. Die 75 euro wordt opgebracht volgens de gemeentelijke 
verdeelsleutel: 55% door de eigenaar van het zakelijk onroerend goed, 45% door de 
gebruiker of huurder. De opbrengst bedraagt voor Maassluis bij benadering 236.000 
euro.  

Het bedrag van 236.000 euro komt via een verdeelsystematiek – de zogenaamde 
trekkingsrechtensystematiek- weer terug in de gebieden of de sectoren waar het 
wordt opgebracht. In die gebieden krijgen de ondernemers het geld ter beschikking 
om zelf te beteden aan hun gezamenlijke belangenbehartiging. De bestedingen zijn 
geheel vrij, alles wat de ondernemers zelf in hun belang achten te zijn, is een 
legitieme besteding. De enige voorwaarde is dat de besluitvorming over de 
bestedingen democratisch verloopt en bij voorkeur in verenigingsverband geschiedt. 
De ‘eigenaren’ van het trekkingsrecht kunnen besluiten om een deel van hun recht 
centraal te houden, om ‘Maassluisbrede’ doelen te dienen. Zoals het er nu uit ziet, 
zal daar gebruik gemaakt gaan worden van deze mogelijkheid.   

Het eerste ondernemersfonds is in 2005 in Leiden opgericht. Inmiddels zijn er 
omstreeks 35 gemeenten waar het ‘Leids Model’ functioneert. De kleinste van deze 
35 is Schiermonnikoog, de grootste Utrecht. Er zijn zowel samengestelde gemeenten 
bij (Bodegraven-Reeuwijk, Pijnacker-Nootdorp) met veel buitengebied als compacte 
stadsgemeenten (Delft, Vlaardingen). In het noorden gaat het om Leeuwarden, 

                                                           
1 In deze rapportage wordt regelmatig verwezen naar de praktijk zoals die is gegroeid in de 35 
reeds bestaande ondernemersfondsen. Die verwijzingen zijn mede gebaseerd op het informele 
Landelijk Platform Ondernemersfondsen, een plaats voor uitwisseling en intervisie tussen alle 
fondsen. Die intervisie zorgt ervoor dat fondsen ondanks hun lokale kleur toch met elkaar 
vergelijkbaar blijven als het gaat om hun ‘best practices’. Na de start van het Maassluise fonds zal 
ook dat fonds worden uitgenodigd om in het platform te participeren.  
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Heerenveen, Meppel, Assen, Groningen en Leek. Hoewel er dus veel voorbeelden 
zijn, is de toepassing van een instrument als het ondernemersfonds – hoe beproefd 
ook maar – altijd weer een kwestie van lokaal maatwerk. Het voorstel is om met het 
fonds te starten per 1 januari 2016 en als experiment voor drie jaar te laten 
voortduren. Daarna  moet uit een evaluatie blijken of voortzetting aan de orde is.  

De ondernemersfondsen zijn op de kaart gekomen vanuit de overtuiging dat de 
gezamenlijke belangen van ondernemers niet meer op alleen vrijblijvende basis 
behartigd kunnen worden. Wanneer het woordvoerderschap, de financiering en het 
organiserend vermogen alleen op basis van vrijwillige bijdragen zouden plaatsvinden, 
zou de last steeds op de schouders van een actieve minderheid terecht komen. 
Teveel ondernemers nemen geen verantwoordelijkheid voor hun bedrijfsomgeving. 
Of dat een kwestie is van desinteresse of van ‘freeriding’- ‘laat anderen het werk 
maar doen’- is een andere kwestie; maar het resultaat is dat 
ondernemersorganisaties op tal van plaatsen er zwak voor staan en geen eigen 
capaciteit hebben. 

Intussen wordt het belang van een goed georganiseerde bedrijfsomgeving steeds groter. 
De concurrentie tussen bedrijven heeft gezelschap gekregen van de concurrentie tussen 
vestigingsmilieus en regio’s. Bezoekers, personeel en werknemers willen ontvangen 
worden in een schone en veilige omgeving, die goed op de kaart staat en goed 
bereikbaar is. De overheid heeft professioneel tegenspel nodig. Het beroepsonderwijs 
wil een dialoog met het bedrijfsleven. De economische ontwikkeling kan niet meer 
zonder begeleidende visies van het georganiseerde bedrijfsleven.  
Het inzicht is gegroeid dat de prijs om deze dingen mogelijk te maken – een via de 
belastingkas afgedwongen solidariteit tussen ondernemers – een beperkte en 
acceptabele prijs is voor het oplossen van een oud probleem. In al die gemeenten waar 
al een fonds is, verschijnt nieuwe dynamiek, heeft het zin om je weer te organiseren en 
om initiatieven te ontplooien. Het ondernemen van acties is nog steeds een zaak van de 
initiatiefrijke ondernemers. Maar ze worden nu gesteund door een structurele financiële 
positie. 

Het fonds in Maassluis heeft al enige voorgeschiedenis. In de beleving van veel 
ondernemers is het samenwerkingsklimaat niet goed. Dat heeft wellicht met het 
verleden te maken; Maassluis is snel gegroeid, er was weinig tijd voor het aanbrengen 
van samenhang. Dat was niet zo ernstig, in de lange periode van verzekerde groei. Maar 
de nieuwe economie vergt veel meer kwaliteit en profilering van economische gebieden. 
In de binnenstad bestaat al een niet-vrijblijvende aanpak op basis van de wet-BIZ. Maar 
die basis is smal. Er is verbreding nodig naar heel Maassluis.  
De opinievorming over het ondernemersfonds is begonnen in de Move, de ‘omni-
vereniging’ van Maassluise ondernemers uit zowel handel en industrie als detailhandel 
en horeca. Om duidelijk te maken dat een ondernemersfonds een algemeen belang is en 
geen verenigingsbelang, heeft de Move er op toegezien dat er een onafhankelijke en 
breed samengestelde stuurgroep aan dit plan heeft gewerkt. 
De initiatiefnemers realiseren zich dat een ondernemersfonds weerstand zal oproepen. 
Het is immers een niet-vrijblijvende aanpak. Maar er zijn geen goede alternatieven in 
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zicht voor de onderliggende problemen - verbrokkelde organisaties, geen vuist kunnen 
maken, geen ‘eigenaarschap’ door de ondernemers van hun eigen vestigingsmilieu,  
geen goede grondslag voor gezamenlijke voorzieningen. Bovendein is de ervaring in tal 
van andere steden intussen dat een ondernemersfonds een effectief instrument is, dat 
al snel ook als gemaksarrangement ervaren wordt. Het tilt de economische 
belangenbehartiging naar een hoger niveau.   

In de volgende paragraaf gaan we eerst in op de motieven om in Maassluis tot een fonds 
te komen.   

Nu nog twee beginopmerkingen: 

x Binnen een fonds geldt iedereen die ozb betaalt voor niet-woningen als een 
‘ondernemer’, die volop wordt uitgenodigd om mee te praten over de bestedingen. Dat 
geldt dus ook voor de eigenaren van het onroerend goed en voor de niet-commerciële 
ondernemers: zorg, cultuur, onderwijs. Het fonds volgt het oude motto uit het 
belastingrecht: ‘meebetalen is meebepalen’.  

x Het tarief van 75 euro per ton woz-waarde is een ervaringsgegeven. Het gaat enerzijds 
om een bedrag dat de individuele ondernemer niet of nauwelijks in de portemonnee zal 
voelen, maar anderzijds is de opbrengst zo substantieel, dat echte investeringen en 
echte verbeteringen in het vestigingsklimaat zichtbaar kunnen worden gemaakt.  

Laten we twee voorbeelden van de lastendruk nemen. Ten eerste een ambachtelijke 
zzp-er, die en werkplaats in een hallencomplex huurt met een woz-waarde van 50.000. 
Hij betaalt het huurdersaandeel van de ozb over een halve ton. Dat is 17.00 euro. Ten 
tweede een winkelier met een eigen pand met een woz-waarde van vijf ton. Die betaalt 
375 euro, een bedrag dat doorgaans aanzienlijk lager is dan de contributie voor een 
winkeliersvereniging. Het feit dat iedereen meedoet, maakt – kortom - de lasten licht.  
Alleen bij de grote bedrijven gaat het om een reëel voelbare lastendruk. Het zijn juist die 
bedrijven die al ‘sterk’ staan in hun directe bedrijfsomgeving (promotie, 
beveiliging,parkmanagement en dergelijke). Het fonds moet zichzelf bewijzen door ook 
tegemoet te komen aan de wat abstractere belangen, zoals koopkrachtbinding, 
regiomarketing, investeringsproposities, relaties met zorg en onderwijs, aantrekken van 
jongeren, regievoering over de terreinen en dergelijke. De kunst is de grotere bedrijven 
daar een stem in te gaan geven.      

 

1.2 Waarom een fonds? 

We kunnen de economische basis van Maasslusi op ene hele compacte manier duidelijk 
maken. In de onderstaande tabel vergelijken we Maassluis met Zwijndrecht. Maassluis 
en Zwijndrecht verschillen natuurlijk behoorlijk. Maar ze lijken ook op elkaar: veel 
watergebonden bedrijvigheid, sterke woonfunctie en allebei in de schaduw van een 
grotere stad. En in beide gemeenten werken ondernemers aan een ondernemersfonds.  

 Zwijndrecht Maassluis 
Inwoners 45.000 32.000 
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Banen 19.000   7.500 
Woz-waarde niet-woningen 880 miljoen 400 miljoen 

Zwijndrecht is geen echte werkstad, in de verhouding van wonen en werken is 
Zwijndrecht redelijk doorsnee. Als Maassluis ook aan die doorsnee zou voldoen, zouden 
er 13.000 banen zijn en zou de woz-waarde 600 miljoen zijn. De economische basis van 
Maassluis is te smal. 
Dat was in de decennia van gestage groei die achter ons liggen misschien niet zo’n punt. 
De overheid was krachtig genoeg om een behoorlijk niveau van voorzieningen te 
garanderen. Maar die tijd is voorbij. Gemeenschappen zijn op zichzelf teruggeworpen. 
Sport, cultuur, onderwijs, veiligheid en onderhoud moeten nu door bewoners en 
bedrijven zelf gedragen worden. We kunnen het anders zeggen: de overheid heeft het 
gesprek geopend over de participatiemaatschappij. Een ondernemersfonds is een 
manier om in elk geval een deel van de gemeenschap – het bedrijfsleven – toe te rusten 
tot participatie.  
Intussen begint de vergrijzing en her en daar zelfs krimp de Randstad te bereiken. Het 
meest kwetsbaar zijn de steden die eenzijdig zijn ontwikkeld als woongebied. Jongeren 
hebben daar weinig meer te zoeken: ze trekken weg naar steden waar werk is en 
opleidingen zijn. Zo bezien is Maassluis kwetsbaar. Natuurlijk gaat het 
Ondernemersfonds niet zorgen voor een paar duizend arbeidsplaatsen in Maassluis. 
Maar het fonds gaat wel zorgen voor een georganiseerd bedrijfsleven, dat z’n omgeving 
schoon en veilig kan houden en daardoor aantrekkelijk kan maken voor nieuwe 
bedrijven; dat de leegstand kan bestrijden en de belangen professioneel kan behartigen 
bij de gemeente en andere parijen; dat Maassluis goed kan promoten en kan bijdragen 
aan het vertrouwen in Maassluis als vestigingsplaats. 

De initiatiefnemers van het fonds staan niet alleen in hun zorg voor de Maassluise 
economie. Het College van B&W heeft in het Akkoord veel nadruk gelegd op een aantal 
acties: toerisme en winkelbedrijf, leegstandsbestrijding, city marketing, 
netwerkversterking, startersbegeleiding. De initiatiefnemers voor het fonds zijn blij met 
deze agenda en roepen de politiek op in de lokale economie te blijven investeren. In de 
samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente is het niet een zaak van of-of, maar van 
en-en: goed georganiseerde ondernemers met een eigen financiële positie zullen de 
taken van de gemeente niet overnemen, maar de gemeente juist uitlokken om nog meer 
te doen. Bij investeringen moet het effect zijn: 1+1=3.    

In de praktijk zal het fonds ene mix van doelen dienen. Het zal beginnen met praktische 
zaken, zoals het organiseren en financieren van beveiliging, parkmanagement en 
promotie; de reductie bedrijfskosten door collectieve aanbesteding en het verhogen van 
de organisatiegraad en de betrokkenheid van ondernemers. 
Maar het feit dat er niet bij elk plan opnieuw met de pet hoeft rond te worden gegaan 
onder de schaarse vrijwilligers, zal ook stabiliteit brengen en een basis verschaffen aan 
ambities waar echt een visie voor nodig is. Zoals:  

x Concurrentie tussen regio’s en steden wordt steeds sterker, ‘georganiseerd zijn’ is een 
vestigingsfactor in de citymarketing en acquisitie 
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x Het bedrijfsleven heeft een stem nodig om Maassluis een eigen plek te geven in de 
metropool en om te voorkomen dat die metropool een ‘over-ons-zonder-ons’-verhaal 
wordt 

x We zoeken verder een uitweg voor de groeiende druk op bedrijfsleven om 
verantwoordelijkheid te nemen voor zorg, onderwijs, veiligheid 

x De transformatie van Maasluis van een woonstad naar een ‘complete’ stad vergt een 
lange termijn strategie.   

Dit soort ‘visiegedreven’ bestedingen zullen tijd kosten, maar dat is geen probleem: er 
kan binnen het fonds gespaard worden. Het fonds is er ook om een lange termijn 
planning mogelijk te maken. De indruk is overigens dat veel Maassluise ondernemers 
juist in de wat abstractere Maassluisbrede ambities willen investeren. Met name de 
citymarketing van Maassluis als vestigingsplaats trekt veel belangstelling.    

Met dit onderscheid tussen praktische en visiegedreven bestedingen merken we ook 
iets op over de uiteenlopende belangen van ondernemers. Er zijn ondernemers die in 
het fonds een ‘directe’ meerwaarde voor hun eigen bedrijfsvoering zien, omdat er in de 
bedrijfsomgeving dringend geïnvesteerd moet worden (parkmanagement, beveiliging of 
promotie). Andere ondernemers zien geen directe maar wel een indirecte meerwaarde: 
een goed functionerende omgeving met een vitale lokale economie, waarin ook op 
termijn geschoold personeel te vinden is, goede voorzieningen zijn en jonge mensen 
willen verblijven, is goed voor het bedrijf.  

We kunnen die noodzaak om genuanceerd naar de bestedingen uit het fonds te kijken 
op nog een andere manier onderbouwen. Er zijn in discussies over een fonds vaak twee 
benaderingen. Ten eerste de ‘what is in it for me’-benadering; ondernemers doen een 
investering en willen een directe tegenprestatie zien, waar ze in hun bedrijfsvoering iets 
aan hebben. Ten tweede de ‘algemeen belang’ benadering; deze ondernemers 
verleggen hun ondernemingsbelang naar een wat abstracter niveau, in de praktijk 
komen die ondernemers wat meer bij stadsbrede acties uit.  
Het gaat er niet om welke benadering het beste is. Het zijn allebei legitieme motieven en 
het fonds moet ze op een goede manier bij elkaar brengen.  

De moraal van het fonds is dat iedereen die meebetaalt, ook mee mag bepalen. Maar 
dat is geen verplichting. Het staat ondernemers die geen enkele boodschap hebben aan 
hun omgeving, vrij om zich aan de werkzaamheden va het fonds te onttrekken. Door via 
de belastingkas mee te betalen, hebben zij alsnog hun bijdrage geleverd aan een stevige 
basis.   

   

1.3 Waarom een Ondernemersfonds en geen BIZ of Reclamebelasting 

In het politieke gesprek over een ondernemersfonds komt vaak de vraag aan de orde 
waarom de ondernemers voor een ozb-gevoed fonds kiezen en niet voor een andere 
variant, de Reclamebelasting of de BIZ. Zonder teveel op de techniek van die twee 
heffingen in te gaan, melden we hier de twee voornaamste overwegingen.  
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Ten eerste. Reclamebelasting en BIZ zijn geschikte oplossingen wanneer de ambitie is 
om een lokaal probleem aan te pakken: een overzichtelijke terrein. De ambitie in 
Maassluis is om weliswaar de ondernemers op de terreinen en in hun clusters in positie 
te brengen, maar om dat wel te doen vanuit een gemeentebrede samenhang. Zoals net 
betoogd, gaan de uitdagingen in Maassluis verder dan alleen een winkelstraat of een 
bedrijventerrein. In veel gemeenten die vroeg gestart zijn met een BIZ of een 
Reclamebelasting, wordt nu vastgesteld dat het kader te smal is om effectief op te 
treden. Je kunt de lokale economie niet zomaar in kleine stukjes knippen.  Er is alsnog 
verbreding nodig naar een gemeentebreed fonds. Dat is in Maassluis ook aan de hand. 
De BIZ in de binnenstad kan minder goed gedijen omdat de rest van de stad nog steeds 
niet goed georganiseerd is.   

Ten tweede. De Ondernemersfondsen zijn vanaf 2005 ontwikkeld met een geheel ‘vrije 
vorm’. De rijksoverheid heeft enkele jaren later naast de ondernemersfondsen een BIZ-
wet gezet, die gedetailleerde voorschriften bevat: over de wijze van totstandkoming, 
over het beheer, het toezicht, de bestedingen, de verantwoording en de rol van de 
gemeente. De BIZ is geschikt wanneer gemeente en ondernemers zich veilig voelen bij 
een regelgeleide omgeving. Dat kan in sommige situaties goed werken. Een gemeente 
die een eindstem wil houden in wat ondernemers aan plannen maken, komt bij een BIZ 
uit. Maar de reeds bestaande gemeentebrede fondsen maken duidelijk dat het ook 
prima zonder dat regelkader kan. Een ‘vrije vorm’ voor en door ondernemers geeft 
maximale mogelijkheden om in te spelen op de behoeftes en om lange termijn plannen 
mogelijk temaken. De Reclamebelasting zit enigszins tussen ozb-fonds en BIZ in, maar 
biedt alleen soulaas voor gebieden waar reclame gemaakt wordt. De Reclamebelasting 
kan wel zo ingericht worden, dat hij goed aansluit op een ondernemersfonds. Ze kunnen 
elkaar, als de gemeente daarmee instemt, goed aanvullen. We komen straks terug op 
die mogelijkheid naar aanleiding van de binnenstad van Maassluis.  

 
Sinds 1 januari 2015 geldt een herziene BIZ-wet. Positief aan de nieuwe wet is dat het 
niet alleen meer gaat om doelen in de sfeer van ‘schoon, heel en veilig’ in het verlengde 
van wat de gemeente doet, maar dat ook doelen die te maken hebben met 
‘economische ontwikkeling’ nu in beeld kunnen komen. Maar andere punten van kritiek 
– de eindstem van de gemeente, de ingewikkelde regels, de tijdelijke duur – zijn niet 
opgelost. De stabiliteit van een BIZ is zelfs verder verzwakt, doordat een minderheid van 
de ondernemers steeds weer een tussentijdse herstemming kan aanvragen. De BIZ blijft 
geschikt voor een beperkt doel in en beperkt gebied, niet voor versterking van 
ondernemingsklimaat en economische structuur in algemene zin.   

De ozb-grondslag voor een ondernemersfonds is zeker niet perfect. Er kunnen ‘kleine’ 
ondernemers zijn met een lage omzet, die toevallig veel onroerend goed hebben. Er 
kunnen behoorlijk ‘rijke’ ondernemers zijn – zzpers – die helemaal geen onroerend goed 
gebruiken en dus ook niet meebetalen aan het fonds. En er kunnen grote ondernemers 
zijn die geheel geïsoleerd in hun omgeving staan en amper omgevingsbelangen hebben.   
Nu is het verband tussen een ondernemersfonds en de ozb net zo redelijk of onredelijk 
als de ozb zelf: er zit een draagkrachtbeginsel in. Dat is in het overgrote deel van de 



 

9 
 

gevallen terecht. Maar op elke regel zijn inderdaad uitzonderingen. Waar aan de orde, 
staat het de lokale verenigingen die een trekkingsrecht hebben op het fonds vrij om 
maatwerkafspraken te maken. In het eerste geval – een ‘kleine’ ondernemer die 
financieel klem zit maar wel veel ozb moet betalen – zou het bestuur van de lokale 
vereniging een retributie met hem kunnen afspreken. In het tweede geval – zzpers die 
lid zijn van de vereniging en volop meedoen maar geen financiële bijdrage leveren – zou 
een aangepaste verenigingscontributie kunnen worden afgesproken. En in het derde 
geval – een grote maar geïsoleerde ondernemer – kan een eigen analyse worden 
gemaakt. Het isolement is vaak bestendigd omdat er nooit een prikkel was om eens 
goed te kijken naar de plek van het bedrijf in de omgeving. Wanneer het fonds er komt, 
is die prikkel er wel. Dat kan tot nieuwe relaties, dwarsverbanden en samenwerking 
leiden.  

In een uiterste geval kan over een (gedeeltelijke) retributie van de fondsbijdrage worden 
gesproken. Voor een overheid is dat een onbegaanbaar pad: in het belastingrecht is 
iedereen gelijk. Maar aan de privaatrechtelijke kant kunnen op maatwerkbasis afspraken 
gemaakt worden.   

 

 1.4 Politieke status van het voorstel voor een Ondernemersfonds 

De ozb is een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente, geen doelbelasting. Het geld 
voor het ondernemersfonds komt ook niet uit de ozb-opbrengst, het komt uit de 
algemene middelen van de gemeente en de overdracht van het geld heeft de vorm van 
een gemeentelijke subsidie. Zo is het formeel. Materieel is er natuurlijk sprake van een 
afspraak tussen initiatiefnemers en gemeenteraad: de gemeente wordt om een subsidie 
gevraagd, maar wordt daar financieel voor vrijgespeeld door een akkoord met de inzet 
van een fiscaal instrument.   

Daarmee wordt duidelijk waar het in de kern om gaat: het georganiseerde bedrijfsleven 
praat en onderhandelt altijd al met het gekozen lokaal bestuur, ook over zaken die geld 
kosten. Het bedrijfsleven heeft een mening over de heffingen en de lastendruk, over de 
investeringen van de gemeente in infrastructuur en voorzieningen en over de ruimtelijke 
ordening. Waar eigenlijk niet over? Het georganiseerde bedrijfsleven brengt die mening 
naar voren volgens de lijn van de verenigingsdemocratie: wie lid is van een vereniging, 
kan zaken agenderen en vragen om informatie, terugkoppeling en verantwoording. Wie 
geen lid is, mist die mogelijkheid. Het is het kenmerk van een representatieve 
democratie: als je je niet organiseert, gaat het leven toch door. Wanneer de 
gemeenteraad het voorstel om een ondernemersfonds op te richten in beraad neemt, 
dan is dat een onderschrijving van het beginsel dat het georganiseerde bedrijfsleven en 
het lokaal bestuur elkaars gesprekspartner zijn. 

Het is aan de gemeenteraad om het voorstel te wegen en te beoordelen zoals elk 
inhoudelijk voorstel wordt beoordeeld: gaat het over een urgent en herkenbaar 
probleem? Heeft het voldoende kwaliteit? Is het goed voor Maassluis? Zit er voldoende 
organiserend vermogen en uitvoeringskracht achter? Wordt er adequaat met kritiek en 
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weerstand omgegaan? Is de discussie voldoende open geweest? Is er vertrouwen in de 
initiatiefnemers? Is er voldoende transparantie? Komen er evaluaties en 
toetsmomenten? 

Een ondernemersfonds past in de eigentijdse politieke beelden over een 
participatiemaatschappij en zelfsturing. Die beelden zijn vaak verbonden met 
vrijwilligerswerk en met een herverdeling van taken tussen overheid en samenleving. 
Het fonds gaat een stap verder. Een ondernemersfonds vestigt een 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven over een (overigens klein) deel van de 
belastingcapaciteit van een gemeente. Of de raad bereid is om daar ruimte voor te 
verschaffen, is een kwestie van vertrouwen.   

Overigens is die feitelijke (niet formele) medeverantwoordelijkheid van het 
georganiseerde bedrijfsleven goed voor de legitimatie van het lokale belastinggebied. 
Voor ondernemers in een gemeente met een fonds is de ozb niet meer zonder meer een 
lastpost en een kostenpost, maar ook ene vehikel om aan het ondernemingsklimaat te 
werken. Een keerzijde van die gezamenlijke verantwoordelijkheid is wel dat de politieke 
vrijheid om eenzijdig die belasting te verhogen, wat beperkt wordt. In de meeste 
gemeenten waar al een fonds is, werkt het ook zo: juist omdat de ondernemers al een 
verantwoordelijkheid nemen, is de raad zeer terughoudend met het vergogen van de 
ozb voor niet-woningen.  

Tenslotte is het goed om op te merken dat het Ministerie van BZK, dat namens het 
kabinet zicht houdt op de ontwikkeling van de lokale lastendruk, achter de inzet van het 
ozb-instrument staat als voeding voor een ondernemersfonds. De gemeentelijke 
lastenontwikkeling is volgens een al jaren functionerend bestuursakkoord tussen 
gemeenten en kabinet gebonden aan een macronorm. De toenmalige staatssecretaris 
heeft bij het sluiten van dat akkoord aangegeven bij het toetsen van de lokale 
lastendruk aan die macronorm een ozb-stijging als gevolg van een ondernemersfonds, 
buiten beschouwing te laten. De raad komt dus niet in de problemen door de komst van 
een fonds.    

We komen in paragraaf 3.2 van dit rapport nog op deze materie terug.   
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2.      HOOFDCONTOUR VAN HET ONDERNEMERSFONDS MAASSLUIS 

 

2.1      De trekkingsrechtensystematiek 

In een Ondernemersfonds krijgt elk economisch gebied of elke sector de beschikking over 
de middelen die via de ozb-opbrengst zijn opgebracht. De vereniging of alliantie die per 
gebied of sector is gevormd, kan vrijelijk beschikken over die middelen. Maar het geld komt 
niet in contante vorm beschikbaar: het is beschikbaar in de vorm van een ‘trekkingsrecht’ 
van de vereniging of alliantie op het fonds.  
De trekkingsrechtensystematiek is om verschillende redenen ‘uitgevonden’:  

x Het herverdelen van contant geld naar de gebruikende partijen zou resulteren in een 
fragmentatie van het fonds in tientallen subfondsen, met alle administratieve en 
beheersproblemen van dien 

x Het in een centrale kas houden bevordert de transparantie. Er komt een enkele 
jaarrekening en verantwoording voor alle bestedingen. Die bestedingen zijn voor iedereen 
inzichtelijk. Dat zet aan tot samenwerking en onderlinge communicatie, terwijl elke partij 
toch zijn eigen financiële positie houdt 

x De gebruikende verenigingen hoeven geen administratie bij te houden, dat doet het fonds 
voor hen. De gebruikers kunnen zich concentreren op de inhoudelijke bestedingen 

x Het fonds wordt btw-plichtig verklaard. Dat betekent dat de btw die op facturen betaald 
wordt die via het fonds zijn ingediend, de btw kan worden teruggevraagd.  
 

In de praktijk gaat het zo werken: 

1. Het fonds deelt de partijen met trekkingsrecht mee hoeveel trekkingsrecht zij hebben in het 
aanstaande kalenderjaar en hoeveel zij eventuele nog over hebben van vorige jaren. 

2. Het bestuur van het fonds bekijkt of er voldoende trekkingsrecht is en of het 
bestedingsvoorstel ‘rechtmatig’ is, in de zin dat het afkomstig is van een democratisch 
gestructureerde vereniging. Na de tweede of derde aanvraag wordt deze toetsing een 
routine. 

3. Het bestuur van het fonds toetst de voorstellen niet inhoudelijk, maar heeft wel het recht 
om vragen te stellen (bijvoorbeeld wanneer aangevraagde activiteiten uit verschillende 
gebieden elkaar in de weg kunnen zitten, of juist elkaar kunnen versterken door samen te 
gaan). 

4. Na instemming van het bestuur, wordt de activiteit uitgevoerd. De rekening wordt op naam 
van het Ondernemersfonds gesteld en aan het fonds gestuurd. Het fonds betaalt de 
rekening, vraagt de btw in de vooraftrek weer terug en brengt het factuurbedrag in 
mindering op het trekkingsrecht. 

Veel fondsen maken gebruik van een website met afzonderlijke pagina’s voor de 
gebruikende verenigingen. De vereniging en de administratie van het fonds kunnen allebei 
werken op die pagina. Het bestuur van de vereniging heeft zo ten allen tijde zicht op de 
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omvang van het trekkingsrecht en de verrichte handelingen. Of zo’n site er in Maassluis ook 
komt, is afhankelijk van de wensen van de gebruikers. 

Na afloop van het kalenderjaar brengt het bestuur van het fonds alle verrichtingen onder in 
een jaarrekening en biedt de jaarrekening vergezeld van een accountantsverklaring, aan de 
subsidiegever aan, de Gemeente Maassluis. De jaarrekening wordt openbaar en wordt 
besproken in de Adviesraad van het fonds, waarin alle ondernemersverenigingen zitten.  

Op elke regel zijn altijd weer uitzonderingen mogelijk. Wanneer een vereniging toch 
contant geld op de eigen rekening wil hebben – bijvoorbeeld omdat het om een grote en 
ervaren vereniging gaat die zelf btw-plichtig is – zijn ook daar afspraken over te maken. 
Maar ook dan zal het bestuur van het fonds blijven streven naar een tijdige, deugdelijke en 
gezamenlijke rekening en verantwoording naar de gemeente. Ook al betalen de 
ondernemers zelf hun fonds, ze krijgen er van de gemeente wel de gelegenheid voor: die 
verschaft hen zeggenschap over een deel van de belastingcapaciteit. Daar moet zorgvuldig 
mee worden omgegaan.    

Dan komt de vraag hoe de trekkingsrechtgebieden worden samengesteld. De volgende 
uitgangspunten zijn aan de orde: 

a. Er wordt gestreefd naar samenwerking in een logisch samenhangend gebied. Wat logisch 
samenhangt, wordt door de ondernemers ter plekke zelf gedefinieerd. De werkindeling van 
het fonds volgt de voorkeuren van de ondernemers 

b. Het streven is om de gebieden niet te klein te laten worden. De ervaring is dat in 
gemeenten met de omvang van Maasluis volstaan kan worden met twee of drie gebieden, 
een of twee sectoren en een gemeentebreed stuk. Maar dat is geen voorschrift.  

c. De besluitvorming over de bestedingen vindt bij voorkeur in verenigingsverband plaats, 
omdat de verenigingsvorm een goede context biedt voor een democratische en 
transparante gang van zaken. Alle ozb-betalers in een gebied moeten lid kunnen worden 
van de vereniging, teneinde invloed uit te oefenen op de besteding. Waar een 
verenigingsvorm onmogelijk of onhandig is- bijvoorbeeld omdat het om een alliantie van 
maar een handvol bedrijven gaat – wordt gekeken naar een andere manier van 
democratische en transparante  discussie. 

d. Verenigingen die over ‘gemengde’ gebieden gaan – combinaties van detailhandel, kantoren 
en industrie of zorg, bijvoorbeeld – houden naar behoren rekening met de pluriformiteit 
van belangen. Samenwerking van ‘b2b’ (handel, industrie) met ‘b2c’ (detailhandel, horeca, 
toerisme) wordt zeer toegejuicht, maar in de besteding moeten opinies van alle 
deelnemers aan bod komen.  

e. Onenigheid over de besteding moet binnen het kader van de verenigingen met 
trekkingsrecht worden opgelost. Splitsingen of boos weglopen worden niet gehonoreerd. 
Waar aan de orde, zal het bestuur van het fonds zich inspannen om bij verschillen van 
inzicht tot passende oplossingen te komen. Overigens blijkt uit de ervaring in de langer 
bestaande fondsen dit soort situaties bijna nooit voor te komen.  

f. Het valt zeer toe te juichen dat er ook een gemeentebreed stuk wordt afgebakend in het 
fonds. De eerste signalen in Maassluis zijn dat daar ook belangstelling voor is. Het is dan 
wel zaak dat een gemeentebreed stuk goed verankerd is bij de trekkingsgerechtigden. De 
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systematiek is er op gericht om zoveel mogelijk betrokkenheid van ondernemers te 
scheppen. Ook over Maassluisbrede doelen moeten dus alle betrokken ondernemers mee 
kunnen praten.    

g. Een indeling in trekkingsrechten is niet voor eeuwig. De indeling moet de dynamiek van de 
economie en de behoeftes van de ondernemers volgen. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, 
binnen de beperking van praktische werkbaarheid. 

h. Trekkingsrecht kan opgespaard worden. Partijen die uit zijn op een grote investering, 
hebben daartoe de gelegenheid.  

 

2.2  Een eerste uitwerking 

Als we nu ‘door de oogharen’ naar Maassluis kijken, dan is wel – in alle voorlopigheid een 
eerste clusterindeling mogelijk.  We sommen ze op, met steeds de opbrengst bij 75 euro 
per ton woz-waarde en met een eerste duiding van het gebied:   

 

Cluster 1, Maassluis 
Centrum 

22% van het areaal Retail en toerisme. 
Ondernemers hebben al 
ervaring met BIZ. 
Opbrengst uit OF is voor 
hen aan de lage kant 

Cluster 2, Sluispolder-Oost 
en buitengebied 

6% van het areaal Retail, recreatie, landbouw. 
Gebied is klein maar heeft 
eigen vereniging (Palet) 

Cluster 3, Kapelpolder 8% van het areaal Industrie en retail (m.n. op 
Industrieweg). Nog geen 
vereniging of 
gebiedscommissie 

Cluster 4, Koningshoek 43% van het areaal Retail, plus kantorengebied 
van Wilgenrijk, plus Lely. 
Winkelcentrum 
Koningshoek heeft eigen 
vereniging, wordt wellicht 
zelf een cluster 

Cluster 5, Steendijkpolder 3% van het areaal Woonwijk, buurteconomie, 
sport. Eigen vereniging 

Cluster 6, Waterweg 15% van het areaal Industrie. Eerder 
onderzoek heeft behoefte 
aan beveiliging en 
parkmanagement manifest 
gemaakt. Nog geen 
vereniging of 
gebiedscommissie 

 

Voor de volledigheid: dit zijn allemaal ‘bruto’-bedragen, exclusief btw maar inclusief 
beheerskosten. We gaan elders in dit rapport in op die beheerskosten.    

In deze indeling zijn verschillende plekken waar al verenigingen of ‘probleemeigenaren’ zijn.  
Dat verschaft de mogelijkheid dat er spoedig na de totstandkoming van het fonds ook 
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daadwerkelijk acties zullen komen. Het aantal witte vlekken waar het nodige opbouwwerk 
verricht moet worden, is beperkt. In elk geval kan met deze clusterindeling worden 
voorzien in de vraag uit de BIZ in de binnenstad naar een doorontwikkeling en aan de vraag 
vanaf enkele bedrijventerreinen om parkmanagement mogelijk te maken.  

 

Maar met deze gebiedsindeling zijn we er niet. Er zijn in Maassluis veel geluiden te 
beluisteren over de noodzaak van een gemeentebreed optrekken: ophaven die een gebied 
te boven gaan en direct of indirect alle ondernemers in Maassluis raken. In het vorige 
hoofdstuk is al een flink aantal van deze doelen voorbij gekomen. Voorbeelden: toerisme; 
leegstandsbestrijding; netwerkvorming;  startersbegeleiding; citymarketing; eigen plek in 
de metropool veiligstellen, regie houden, voorkomen dat Maassluis plek krijgt toegewezen 
van de grote jongens; transformatie begeleiden van woonstad naar complete 
woonwerkstad.  
Dit zijn ambities die de economische structuur van Maassluis op den duur zeer zullen 
versterken. Maar ze vergen visie en tijd en zijn minder tastbaar dan ambities in de gebieden 
zoals parkmanagement en promotie. Je kunt het niet aan de ‘gang der dingen’ overlaten. Er 
moet iemand verantwoordelijk voor worden gemaakt. 

Het zoeken is naar een partij die initiatieven kan ontwikkelen en daar de ondernemers in 
Maassluis bij kan betrekken. Het ondernemersfonds kan dat niet zelf doen. Het fonds heeft 
een bankiersfunctie en kan zich daarnaast met organisatorische opbouw bezig houden en 
het tot stand komen van allianties ondersteunen, maar moet niet in inhoudelijk of politiek 
vaarwater terecht komen.  

We stellen het volgende voor: 

De Move heeft geen rol gevraagd in het fonds, maar beschikt wel over de deskundigheid en 
het netwerk om een plan te kunnen maken. De Move beschikt verder over voldoende 
vertrouwen in ondernemend Maassluis. We stellen het volgende voor: 

x De Move beraadt zich op de taak om in de pioniersperiode van het fonds – de jaren 2016-
2018 – een stadsbreed programma van activiteiten van de grond te trekken.  

x Het bestuur van het fonds sluit met de Move een prestatatie-overeenkomst, waarin wordt 
afgesproken hoe en met wie de Move een plan voor stadsbrede acties ontwikkelt, hoe 
ondernemend Maassluis daarbij betrokken wordt en hoe de stadsbrede acties zich 
verhouden tot de acties vanuit de gebieden.  

x Voor het stadsbrede programma krijgt de Move in 2016 een trekkingsrecht van 10% van het 
fonds, waarvan een deel besteed kan worden aan de eigenlijke planontwikkeling.  Het 
stadsbrede aandeel stijgt in 2017 tot 17.5% en in 2018 tot 25% van het fonds. Dat betekent 
dat de gebieden in 2017 en ’18 minder te besteden hebben, maar er is genoeg tijd om 
‘centrale’ en ‘decentrale’ aanbestedingen op elkaar af te stemmen. 

x De voorstellen van de Move betekenen niet noodzakelijk een permanente rol van de Move. 
Er komt geen voorschot op de situatie na 2018.  

x De bestedingsplannen hebben de instemming van het bestuur en de adviesraad van het 
fonds nodig.   
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Een Ondernemersfonds is geen allemansmedicijn. De problemen van het georganiseerde 
bedrijfsleven verdwijnen niet op stel en sprong. Het Ondernemersfonds verschaft wel een 
speelveld. Ondernemers die kunnen vertrouwen op een eigen financiële positie, kunnen 
veel beter zelf plannen maken, regie voeren en onderhandelen met anderen. Zoals iemand 
het uitdrukte: ‘Het scheelt nogal wat als je met een zak geld aan tafel komt, zelfs wanneer 
dat maar een kleine zak is vergeleken met wat de gemeente meeneemt’. Maar het blijft 
mensenwerk. Om dat mensenwerk zo rendabel mogelijk te laten zijn, is de startperiode van 
het fonds belangrijk. De eerste anderhalf jaar is pionierstijd en vergt veel organisatiekracht. 
Daarna staat de organisatie en ontstaan er routines. 

We verwachten dat direct na de oprichting van het fonds in omstreeks tweederde van het 
gebied ook concrete plannen zijn. Dat zal in de gebieden zijn waar nu al goed draaiende 
verenigingen zijn. De pioniersperiode is nodig om ook in dat laatste derde deel acties op 
gang te krijgen.  

In het derde jaar moet al een redelijk stabiele situatie zijn bereik. Waarbij – nogmaals – 
stabiliteit iets anders is als onveranderlijkheid. De economie verandert snel, het fonds moet 
daar flexibel op blijven inspelen. Aan het einde van het derde jaar wordt het fonds 
geëvalueerd en wordt besloten over voortzetting dan wel stopzetten van het experiment.   

 

2.3 De financieringsbehoefte van de binnenstad 

De binnenstad van Maassluis gaat uit het Ondernemersfonds een besteedbaar bedrag 
halen dat bij benadering even groot is als wat nu uit de BIZ beschikbaar komt. De winst van 
de komst van het ondernemersfonds voor de binnenstad zit’m niet zozeer in een hoger 
budget, maar in de context: een groter gebruiksgemak, meer stabiliteit en 
bestedingsvrijheid en meer mogelijkheden voor samenwerking met de rest van Maassluis.  
Er zit wel een adder onder het gras. 

De BIZ-opbrengst is afkomstig van een beperkt aantal winkeliers. De bijdrage uit het 
ondernemersfonds komt uit een groter gebied en uit alle sectoren, ook de niet-winkeliers 
en de eigenaren. De winkeliers gaan veel minder betalen dan ze nu gewend zijn. En het 
budget moet zo besteed worden dat niet alleen de winkeliers (en horeca), maar ook de 
andere ondernemers zich ermee kunnen verbinden. De binnenstad is al gewend geraakt 
aan een BIZ-opbrengst, de activiteiten zijn er op afgestemd. Er is een gerede kans dat de 
financieringsbehoefte van het kernwinkelgebied groter is dan het budget vanuit het 
ondernemersfonds. 

Een oplossing zou kunnen zijn het laten voortbestaan van de BIZ, met een lager tarief. 
Maar daar zitten wat onpraktische kanten aan. De winkeliers blijven te maken houden met 
de wettelijke bepalingen en verplichtingen van de BIZ, naast de ondernemersvrijheid van 
het fonds. Het zijn twee methodieken naast elkaar.  
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Een mogelijk alternatief is het zogenaamde ‘Helmonds Model’. Helmond is – met nog 
enkele gemeenten – de bakermat van de Reclamebelasting op woz-basis. Helmond had 
een soepel lopende praktijk met de Reclamebelasting in de winkelgebieden. Maar de stad 
was toe aan een doorontwikkeling, aan meer stadsbrede acties en samenwerking en aan 
meer structuur en stabiliteit – ook in financiële posities – op de bedrijventerreinen en in de 
‘not for profit’. Daar heeft enkele jaren geleden de komst van een gemeentebreed fonds in 
voorzien. De Reclamebelasting is daarnaast gehandhaafd, vanwege de grotere 
financieringsbehoefte in de winkelgebieden. 

Bij de Reclamebelasting heeft de gemeente veel vrijheid om een eigen inrichtingsvariant te 
kiezen. Zowel de heffingsgrondslag als de afspraken over de bestedingen kunnen goed 
worden afgestemd op een gemeentebreed fonds op woz-basis. Het kan zo worden 
ingericht, dat de beide methodieken voor de winkeliers zo goed als één systeem vormen. 
Dat maakt het Helmonds model interessant voor Maassluis. De Reclamebelasting kan ook 
in de loop van een kalenderjaar worden ingevoerd (is dus niet afhankelijk van de 
begrotingscyclus van de gemeente). Er zijn wel twee complicaties ten opzichte van een 
gemeentebreed fonds: 

x Het gebied waarvoor de Reclamebelasting geldt, moet grondig beschreven worden en 
de belastingplichtigen moeten goed worden geïnformeerd (maar weer zonder alle 
draagvlakpeilingen uit de BIZ) 

x Er zijn uitvoeringskosten. 

Deze complicaties hebben er mee te maken dat er voor de Reclamebelasting een aparte 
verordening nodig is (een ondernemersfonds bestaat binnen een al lang functionerend 
fiscaal kader). Maar in een goed gedocumenteerde en goed georganiseerde situatie als de 
Maassluise binnenstad, zijn deze complicaties snel op te lossen. In de praktijk blijkt dat een 
Reclamebelasting in het eerste jaar al routine wordt.    

De bal ligt bij de winkeliers. Zij gaan aan het ondernemersfonds minder betalen dan aan de 
BIZ. Als zij kiezen voor een hoger financieringsniveau dan het ondernemersfonds hen biedt, 
dan is dat vanuit de huidige status quo goed te regelen met een Reclamebelasting. 
Natuurlijk onder de voorwaarde van gemeentelijke medewerking.  
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Onderzoek naar mogelijke bestedingen 

Middels gesprekken met ondernemers (via bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken) heeft de 
initiatiefgroep  Ondernemersfonds Maassluis bestedingen die vanuit het ondernemersfonds 
gefinancierd kunnen worden, in kaart gebracht.  De ondernemers hebben zich ook uitgesproken 
over de organisatie van het ondernemersfonds. Opvallend is dat ondernemers moeiteloos 
gemeentebrede investeringen kunnen noemen. Het benoemen van eigen, lokale investeringen gaat 
ze moeilijker af.   

Hieronder volgen resultaten van de gesprekken, geordend langs een aantal thema’s. 

 

Versterking organisatiekracht en samenwerking 

Een ondernemersfonds kan bijdragen aan de versterking van de organisatiegraad van ondernemers 
binnen de gemeente. Per gebied of sector kan pas gebruik worden gemaakt van het trekkingsrecht 
na inrichting van een werkorganisatie. Dat kan een vereniging zijn maar ook een lossere werkvorm 
zoals een ondernemersplatform. Maassluis kent een relatief zwakke organisatie van de 
ondernemers; er zijn op enkele winkeliersverenigingen na (zoals Stadshart met een BIZ en Palet met 
80% participatie) geen ondernemersverenigingen.  

Verbetering van de samenwerking tussen de gebieden en sectoren is een doel van het 
ondernemersfonds. Het proces van samenwerken kan uiteindelijk zelfs weer leiden tot 
samenvoeging van de verschillende gebieden. Bijvoorbeeld door een samengaan van Wilgenrijk en 
Koningshoek. Als ondernemers in Maassluis  zich vooral kunnen vinden in gemeentebrede 
investeringen, ontstaat de mogelijkheid om (op termijn) de gebieden en/of sectoren op te laten 
gaan in een enkel Maassluisbreed cluster. Dat vraagt vanzelfsprekend wel om erkenning door de 
verschillende gebieden. 

Grote (internationale) bedrijven zien veelal geen meerwaarde in een ondernemersfonds als de 
bestedingen grotendeels lokaal en kleinschalig blijven. Duurzaamheid en mobiliteitsmanagement 
zijn relevante gemeentebrede thema’s voor bijvoorbeeld Lely, eigenaar van het meest duurzame 
gebouw van Europa.   

En dit blijkt ook te gelden voor winkeliersvereniging het Palet. Voor deze winkeliers schuilt de 
meerwaarde van een fonds in gemeentebrede projecten, zoals citymarketing. Bovendien: de 
vereniging meent dat Maassluis behoefte heeft aan ‘sjouwers en visionairs’ en de kans daarop 
wordt groter als de schaal toeneemt.  Deze winkeliersvereniging geeft aan de lokale investeringen 
via het eigen verenigingsbudget te willen blijven bekostigen; daar is het ondernemersfonds niet 
voor nodig.  

Ondernemers op een bedrijventerrein in Maassluis kennen elkaar lang niet altijd even goed -  zelfs 
de buren blijken soms onbekenden.  Parkmanagement zou deze ondernemers op een 
bedrijventerrein samen kunnen brengen, bijvoorbeeld om gezamenlijk leegstand te bestrijden.  Het 
is belangrijk de ondernemers van de Kapelhoek en het Waterweggebied met elkaar te verbinden. 

 

Profilering  

Maar het kan verder gaan: een goed georganiseerd bedrijfsleven in Maassluis kan beter de eigen  
belangen behartigen. Bijvoorbeeld in het overleg met ondernemers  van Schiedam en Vlaardingen. 
Deze hebben zich al bij Maassluis gemeld. In deze buurgemeenten zijn ondernemers eveneens op 
zoek naar het onderscheidend vermogen.  Maassluis zou zich samen met deze gemeenten sterker 
binnen de metropool kunnen profileren. En ten opzichte van Schiedam en Vlaardingen (met Food-
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cluster) als Maritiem-technisch centrum. Maassluis kent relatief veel technische bedrijven die aan 
water/zee zijn gerelateerd. 

De profilering kan nog beter door nadruk te leggen op de maritieme geschiedenis van Maassluis 
waar sleepboten een grote rol speelden. De haven in de binnenstad en de oude werf ‘Zorg en Vlijt’ 
moeten weer een prominente plek krijgen in Maassluis. Met oude (plat)bodems, 
botenbouwprojecten voor jongeren,  faciliteiten voor zeezeilen en -vissen, vaartochten naar 
andere steden, festivals etc zou Maassluis zich op de kaart kunnen zetten als historisch maritiem 
centrum.  

Het stadshart van Maassluis met veel kleine winkels, specialismes en ambachtslui en winnaar van 
de winkelstraatprijs van regio Rotterdam kan sterker dan nu ‘in de markt gezet worden’. 
Winkelcentrum Koningshoek  heeft met een meer algemeen winkelaanbod een ander karakter en 
zou verbonden moeten worden (met een lightrail?) met het Stadshart. Ook hier kunnen 
ondernemers meer samenwerken. Juist nu liggen er kansen dankzij de ontwikkeling van de wijk 
Wilgenrijk met (koopkrachtige) bewoners.  

Maassluis ligt centraal in het havengebied. De infrastructuur is perfect; bedrijven zijn zeer goed 
bereikbaar. Op De Dijk ligt ca. 6 ha vrij beschikbaar voor nieuwe vestiging en er zijn maar weinig 
(milieu-)beperkingen.  

En aan de oostkant van Maassluis ligt een prachtig natuurgebied. 

In het concept-gemeente beleidsplan Citymarketing komen deze elementen terug: toerist, haven, 
achterland en historie. Het gaat er om om met de slogan ‘Beleef Maassluis’ meer bewoners, 
bedrijven en toeristen te acquireren en een transformatie van woon- en slaapstad, naar 
woonwerkwinkelstad op gang te brengen 

 

De ondernemers hebben in de gesprekken de volgende bestedingen voorgesteld: 

Lokale bestedingen: 

- Parkmanagement: voor leegstandbestrijding en veiligheid/bewaking en het organiseren 
goede uitstraling en eenduidige voorzieningen 

Gemeentebrede bestedingen: 

- Stadspromotie:  
- Een stadspromotor zou zich in kunnen zetten om de 300.000 consumenten 

rondom Maassluis te bereiken 
- Met een website/portal met een huisstijl verdwijnt de versnippering van allerlei 

‘hap-snap’-initiatieven  
- Samenwerking en kennisuitwisseling: 

- Tussen scholen en ondernemers: jongeren binden aan Maassluis via de scholen 
(arbeidsmarkt) en verdere professionalisering en financiering van de 
Technetkring 

- Tussen sportverenigingen en ondernemers: kadertrainingen voor de vele kleine 
sportverenigingen en structurele contacten met het bedrijfsleven   

- Tussen cultuur en ondernemers: grote bedrijven kunnen zich verbinden met 
tentoonstellingen en festivals etc.  Culturele instellingen kunnen thema’s 
agenderen die relevant zijn voor ondernemers 
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3. TOERUSTING, EXTERNE RELATIES 

 

3.1 De ‘governance’ van het fonds 

Stichtingsbestuur 

Het fonds krijgt de vorm van een stichting met een eigen bestuur. Het wordt een geheel 
onafhankelijke rechtspersoon, die los staat van de ondernemersverenigingen, van de 
gemeente of van welke ‘gevestigde’ partij ook maar. De initiatiefgroep voor het 
Ondernemersfonds stelt het eerste bestuur van het fonds samen. In latere jaren vult het 
bestuur zichzelf aan.    

We hebben het in eerste instantie om een oprichtingsbestuur, dat voor een periode van 
anderhalf tot twee jaar aantreedt. De personen in dat bestuur moeten bereid en in staat 
zijn om te pionieren in een opbouwfase. Het gaat uiteindelijk om een ‘start-up’ in 
samenwerking. Na de pioniersperiode komt het Ondernemersfonds wat meer in een 
beheersfase, dan zijn er mogelijk weer andere mensen nodig. Aan kandidaten voor het 
oprichtingsbestuur zal dus in eerste instantie een projectmatige betrokkenheid voor een 
overzichtelijke periode worden gevraagd. Het zal gaan om mensen die: 

x Pleitbezorger van samenwerking tussen ondernemers willen zijn 

x Creativiteit en ondernemerschap meebrengen 

x Het gebied goed kennen en het gesprek met ondernemers kunnen starten 

x Bereid zijn om te werken binnen de methodes, visies en afspraken uit dit rapport.  

Er wordt bij de start van een ondernemersfonds vaak gevraagd naar administratieve of zelfs 
juridische deskundigheid. Maar dat is niet de eerste behoefte. Het regelkader van een 
ondernemersfonds is uiteindelijk vrij simpel en de administratie is nogal ‘basic’. Het gaat 
vooral om ondernemerschap en gezag. 

De gedachte gaat uit naar een bestuur van vijf personen. Zij zullen hun werkzaamheden om 
niet verrichten, zoals de gewoonte is van alle bestuurders van ondernemersverenigingen. 

Na verloop van de pioniersfase, heeft het bestuur in de kern nog twee taken: 

x Toezien op de rechtmatigheid van bestedingsvoorstellen (is er genoeg geld en is er op 
transparante wijze tot de besteding besloten), administratief verwerken, verantwoording 
afleggen aan de gemeente 

x Ondersteunen, bemiddelen, informatievoorziening, werken aan resterende ‘witte vlekken’. 

 

Adviesraad 

Iedereen heeft een ‘baas’ nodig, dan wel een partij om tegen aan te praten en 
verantwoording aan af te leggen. In de meeste ondernemersfondsen functioneert daartoe 
een ‘adviesraad’, waarin de gebruikers van het fonds verzameld zijn. Concreet: de besturen 
van de verenigingen en van andere allianties die gebruik maken van hun trekkingsrecht.  
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Maassluis is niet groot en de lijnen tussen het stichtingsbestuur en de gebruikers van het 
fonds zijn kort. Maar toch is het voorstel om ook in Maassluis ook een Adviesraad te 
installeren, met de besturen van de verenigingen als vaste genodigden.   

De adviesraad heeft geen bevoegdheden. Dat zou meer regels vergen dan past in de cultuur 
van het fonds. Het uitgangspunt is wel dat het bestuur van het fonds terdege rekening 
houdt met de gevoelens en de opinies zoals geuit in de adviesraad. Op cruciale punten zoals 
veranderingen (ook kleinere) in de trekkingsrechtensystematiek en het voortbestaan van 
het fonds na de evaluatie in 2018, zal een negatief sentiment van de adviesraad in de 
praktijk een dwingend feit zijn.     

De adviesraad heeft drie taken: 

x ‘Terugpraten’ tegen het bestuur van het fonds, bespreken van jaarrekening en verslag, 
hoofdlijnen van beleid 

x ‘Marktplein’ voor de verenigingen, ‘roadshow’ van goede plannen en bestedingen en wat 
de verenigingen maar met elkaar willen delen, platform voor inspiratie    

x Goedkeuren van de plannen voor Maassluisbrede bestedingen.  

De bijeenkomsten van de Adviesraad zijn openbaar. Ook externe partners van het 
Ondernemersfonds, zoals leden van de gemeenteraad en het College van B&W, zijn 
welkom.  

 

Secretariaat 

De ervaring in andere ondernemersfondsen is dat omstreeks 6% van het fonds nodig is voor 
beheerskosten. Die 6% kan vragen oproepen. En terecht. Het fonds is er niet voor zichzelf, 
maar staat in dienst van de ondernemersverenigingen. Daar hoort een sobere 
bedrijfsvoering bij. Toch zijn er redenen om geld uit te trekken voor een professioneel 
beheer: 

x Het gaat om publiek geld, waar verantwoording over moet worden afgelegd. Rekening, 
verantwoording en accountantsverklaring moeten kloppen. 

x De ervaring is dat een fonds groter dan 150.000 tot 200.000 euro niet meer met alleen 
vrijwilligers te beheren valt. De risico’s worden te groot. 

x Er moet een goed administratief aanbod worden gedaan aan de verenigingen, ze moeten 
‘ontzorgd’ worden door de beheerslast bij het fonds te leggen. De beheerskosten moeten 
door de verenigingen ervaren worden als de prijs voor goede dienstverlening. Daar hoort 
zeker ook de zorg bij dat over alle daarvoor in aanmerking komende uitgaven uit het fonds 
de btw teruggevorderd wordt.  

x Zeker in de opbouwfase van het fonds is capaciteit nodig om zaken te organiseren en 
verenigingen te helpen.  

Er is dus een fondssecretaris of –manager nodig, die de administratie verricht (dan wel een 
bureau aanstuurt om dat te doen), aanvragen afwikkelt, het bestuur ondersteunt en 
vraagbaak en ondersteuner is voor de verenigingen. Wat er met de geraamde 6% gebeurt, 
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wordt tot in detail zichtbaar gemaakt in de jaarrekening en voorgelegd aan de Adviesraad. 
Die kan zich uitspreken over de hoogte van het bedrag en de gewenste ‘deliverables’.   

Overigens is in de ‘goede doelen wereld’ een overhead van 15% acceptabel. De 
ondernemersfondsen doen het goedkoper.  

 

3.2 Verhouding met de lokale overheid 

Er is in Nederland maar één partij die de inwoners tot iets kan verplichten en dat is de 
overheid. Als het georganiseerd bedrijfsleven mogelijkheden zoekt om de 
belangenbehartiging op een niet-vrijblijvende en structurele leest te schoeien, dan kan dat 
alleen met behulp van de overheid. Er zijn intussen 35 gemeentebrede fondsen meer dan 
100 BIZzen en omstreeks 70 gebieden met een Reclamebelasting. De trend is dus dat het 
lokaal bestuur volop meewerkt aan die niet-vrijblijvende samenwerking. 
Toch is iedere keer weer de principiële vraag aan de orde of de gemeenteraad daartoe 
bereid is. Bij de BIZ is de vraag nog relatief gemakkelijk: de rijksoverheid heeft via een wet 
netjes uitgestippeld onder welke voorwaarden de gemeente een BIZ-belasting mag 
invoeren en de opbrengst mag doorgeven. Het volgen van de voorschriften uit de wet 
ontslaat de raad voor een groot deel van de noodzaak voor een eigen afweging. Onder een 
Reclamebelasting is het al iets ingewikkelder, omdat de Reclamebelasting wettelijk ook een 
algemeen dekkingsmiddel is en de gemeenteraad met het besluit om de opbrengst ter 
beschikking te stellen aan de ondernemers, principieel besluit om een klein stukje van de 
belastingcapaciteit aan een niet-overheid over te laten. Maar de reclamefondsen zijn nog 
relatief klein. Een gemeentebreed ondernemersfonds is iets groters en structurelers. 
Uiteindelijk is het besluit om een ondernemersfonds mogelijk te maken, een 
vertrouwensvraag in de lokale democratie: leven de principes van spreiding van 
verantwoordelijkheid, solidariteit en participatie voldoende om de laatste stap te zetten en 
een burgerinitiatief de regie te laten voeren over een deel van de belastingcapaciteit? 

Praktisch gezien wordt het natuurlijk eenvoudiger om de vertrouwensvraag met ja te 
beantwoorden omdat het geen geld kost: de ozb gaat omhoog. Ook de gemeentelijke 
vrijheid om belasting te heffen wordt er niet door beperkt. Die vrijheid is al beperkt door 
het bestuursakkoord van het kabinet met de gemeenten dat de ozb globaal niet harder mag 
stijgen dan een macronorm. Die norm bedraagt de laatste jaren om en nabij de 3%. Maar 
het kabinet heeft er – bij monde van de toezichthouder op de gemeentefinanciën, de 
staatssecretaris van BZK – al jaren geleden mee ingestemd dat gemeenten door die 
macronorm heen mogen gaan, wanneer dat is vanwege de komst van een 
Ondernemersfonds. Het staat de gemeenteraad dus aan alle kanten vrij om een fonds 
mogelijk te maken.  
De vraag aan de gemeenteraad in politieke zin is vierledig: 

1. De investering van de ondernemers mogelijk te maken door verhoging van de opbrengst 
van de ozb voor niet-woningen, waarbij de meeropbrengst zonder enige inhouding 
beschikbaar wordt gesteld n de vorm van een subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds 
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Maassluis.  Een subsidie, waaraan uitsluitend voorwaarden worden verbonden in de sfeer 
van rekening en verantwoording. 

2. Het ‘non-interventie beginsel’ te onderschrijven, wat wil zeggen dat de gemeente zich niet 
inhoudelijk zal bemoeien met de bestedingen uit het fonds en de besluiten geheel aan de 
ondernemers zal overlaten. 

3. In te stemmen met het non-substitutie beginsel, wat inhoudt dat de gemeente niet zal 
proberen op een eigen uitgave te bezuinigen door een taak door te schuiven naar het 
Ondernemersfonds. 

4. In te stemmen met een evenredige verlaging van de ozb, mochten de ondernemers in de 
toekomst na een evaluatie besluiten om het fonds weer af te schaffen (voorkomen van het 
‘kwartje-van-Kok effect’). 

Deze principes zullen na besluitvorming door de raad in een convenant worden vastgelegd. 
De praktische haalbaarheid van deze principes is de laatste tien jaar groot gebleken. Dat 
heeft ook zeker met volume te maken. Hoe groot de verantwoordelijkheid aan 
ondernemerszijde voor het runnen van het fonds ook maar is, het fonds is slechts een 
fractie van de gemeentebegroting. De gemeente heeft weinig tot niets aan het geld uit het 
fonds. Het rendement van het fonds voor de gemeente is veel groter door het gewoon met 
rust te laten; het fonds schept sterke gespreks- en onderhandelingspartners en dat is voor 
een gemeente een veel grotere winst dan een eenmalig financieel gewin. Vrijwel zeker zal 
in Maassluis een tegenovergesteld effect optreden: juist omdat ondernemers met goede 
plannen aan komen, zal de neiging van de gemeente groot zijn om niet minder, maar juist 
meer geld te investeren in de lokale economie.  

De praktische hanteerbaarheid van deze principes doet niets af aan hun strekking: een 
gemeenteraad die ze onderschrijft, geeft een vertrouwenssignaal af aan een belangrijk stuk 
van de ‘civil society’.  

 

3.3 Participatie van de gemeente 

 

De gemeente heeft twee petten. De eerste, net besproken pet is de publiekrechtelijke: de 
gemeente als overheid. Maar de gemeente heeft ook een privaatrechtelijke pet: die van 
vastgoedpartij, ondernemer, werkorganisatie, bedrijf. De gemeente krijgt ook een ozb-
aanslag, al heeft die financieel geen betekenis. Het is een vestzak-broekzak kwestie. Dat 
zou veranderen wanneer het fonds er komt: een deel van de ozb-opbrengst gaat dan naar 
het fonds.  
De gemeente is de enige partij in Maassluis die zichzelf kan uitzonderen van het fonds, 
simpelweg door het subsidiebedrag aan het fonds te verminderen met de eigen ozb-
betaling. De vraag is wat wijs is. Daarover in deze paragraaf enkele overwegingen.  

Om te beginnen: de gemeente is een ingewikkelde onderneming. Het gemeentelijk 
vastgoed zit in beginsel in drie rubrieken: 

1. De gemeente heeft zelf panden in gebruik  
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2. De gemeente is eigenaar / financier van maatschappelijk vastgoed, zoals sportvelden, 
cultuurgebouwen, scholen voor primair onderwijs 

3. De gemeente heeft ‘historische’ posities: panden die ooit verworven zijn om later iets 
mee te doen, maar die nog steeds in bezit zijn.  

Er zijn veel argumenten waarom de gemeente wel zou meedoen aan het fonds: 

x De publiekrechtelijke partij ‘gemeente’ geeft een vertrouwenssignaal af aan het 
initiatief voor het ondernemersfonds door als privaatrechtelijke partij gewoon mee te 
doen en de extra ozb-opbrengst bij de subsidie aan het fonds op te tellen. 

x Het past bij het beleid van participatie en cocreatie dat de gemeente zich verbindt met 
een belangrijk maatschappelijk initiatief. 

x De gemeente is als grote lokale onderneming belanghebbende als het gaat om 
streekmarketing, bereikbaarheid, reputatie, veiligheid en alle andere waarden die 
vanuit het fonds gediend gaan worden 

x Het fonds gaat ook voor het gemeentelijk vastgoed voordelen opleveren. 
Veiligheidsarrangementen in de wijk, bijvoorbeeld, gaan op den duur lagere 
verzekeringspremies betekenen, ook voor het gemeentelijk vastgoed. Niet-deelname 
van de gemeente zou feitelijk betekenen dat er een ‘freerider’ bij komt. 

x Praktisch is met name die tweede rubriek – maatschappelijk vastgoed – moeilijk te 
ontvlechten. Het sportveld (eigendom gemeente) doet niet mee, de sportkantine 
(eigendom vereniging) wel. Het primair onderwijs doet niet mee, het voortgezet 
onderwijs wel. Dat is lastig. Het is ook jammer, omdat onderwijs, cultuur en sport juist 
volop mee horen te doen in een ondernemersfonds en dat fonds moeten gebruiken 
om hun relaties met het commerciële bedrijfsleven te versterken. 

x Het fonds is zonder het maatschappelijk vastgoed niet compleet. Cultuur, onderwijs 
en sport horen er gewoon bij. Alleen al de sport zit via sponsorrelaties nu al stevig vast 
aan het bedrijfsleven. Deelneming in het ondernemersfonds is een mooie gelegenheid 
om die relaties meer structuur te geven en bijvoorbeeld meer werk te maken van 
kadertraining.   

Tegen gemeentelijke participatie is eigenlijk maar één argument, maar dat is wel een 
belangrijke: 

x Niet-meedoen onderstreept het karakter van het fonds als een zaak voor en door 
ondernemers. Het zou niet goed zijn wanneer de gemeente probeert sturing te geven 
aan het uitgave patroon vanuit het fonds. Gemeentelijke bemoeienis zou de steun 
voor het fonds ook snel doen verdwijnen. Door privaatrechtelijk niet te participeren, 
komt de gemeente niet in de ‘verleiding’ om zich met het fonds te bemoeien. 
Natuurlijk zal de gemeente in eerste instantie begrijpen dat ze zich niet in politiek zin 
met het fonds moet bemoeien en zal de wethouder niet in het bestuur willen. Maar 
wat gebeurt er als de gemeente weer moet bezuinigen? Als er nog ergens een 
tekortsituatie is? Waarom zouden we – kortom- de kat op het spek binden? 

Als we kijken naar de stand van zaken bij de andere ondernemersfondsen, dan ligt het 
verdeeld. In Vlaardingen doet de gemeente niet mee, in Utrecht wel. In Leiden overweegt 
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de gemeente om na 11 jaar alsnog mee te gaan doen, mede vanwege de duidelijke en 
stabiele verhoudingen die er inmiddels zijn gegroeid. 

Niet-meedoen wil overigens niet zeggen dat er geen goede relaties Zijn. In veel steden 
waar de gemeente niet als vastgoedpartij meedoet, treedt de gemeente weer wel op als 
cofinancier van plannen die vanuit de verenigingen komen. Er zijn meer manieren om tot 
onderlinge samenwerking te komen. Zo heeft in Leiden de gemeente de opbrengst van de 
Toeristenbelasting aan het ondernemersfonds toegevoegd. De gemeente bemoeit zich 
niet meer met de besteding van die opbrengst (onder de conditie dat de opbrengst aan 
citymarketing wordt besteed). De besluiten worden genomen door de hoteliers, die een 
trekkingsrecht hebben op dat deel van het fonds.     

De initiatiefnemers in Maassluis hebben er niettemin een voorkeur voor dat de gemeente 
gewoon meedoet. Het gaat dan met name om het maatschappelijk vastgoed dat aan de 
gemeente vast zit. Wijkgebouwen, welzijn, sport, cultuur en onderwijs zijn gewoon 
belangrijke onderdelen van het vestigingsklimaat. Het zijn belangen die de ondernemers 
graag tegen zullen komen in hun werk voor een beter ondernemingsklimaat. Natuurlijk 
mag de gemeente tegenprestaties verlangen van het fonds: de gemeente zal een 
aanzienlijke financiële bijdrage leveren. In goed overleg denken we een plan te kunnen 
maken waarin de gemeente gaat meedoen en zich thuis zal voelen, zonder verwarring met 
de publiekrechtelijke pet. 

 

3.4 Evaluatie 

De afspraak is dat het fonds een experiment is en na drie jaar geëvalueerd wordt. Hoewel 
de ervaring elders in het land goed is, is die evaluatie geen formaliteit. De inzet is niet 
alleen een mogelijke verbetering, maar ook het voortbestaan van het fonds zelf. Het fonds 
heeft, met andere woorden, drie jaar om zichzelf te bewijzen. In het met de gemeente te 
sluiten convenant wordt opgenomen dat het ozb-tarief weer omlaag gaat, mocht na drie 
jaar besloten  worden tot opheffing van het fonds. 
Het is aan het bestuur van het fonds om een vorm te kiezen voor de evaluatie. Het moet 
een evaluatie zijn met voldoende informatie en houvast voor tenminste twee parijen: de 
adviesraad van het fonds (als vergadering van alle partijen met trekkingsrecht en de 
Gemeente Maassluis. In de praktijk van de langer bestaande fondsen gaat het als volgt: 

x Een extern bureau krijgt opdracht om een onafhankelijke evaluatie te verrichten. 

x In de evaluatie worden de partijen met trekkingsrecht, grote ozb-betalers en de gemeente 
gehoord. 

x Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: de mening van de gebruikers over de 
werkwijze, klantvriendelijkheid, effectiviteit en voortbestaan van het fonds; de bijdrage van 
het fonds aan het organiserend vermogen van de ondernemers in Maassluis en aan de 
organisatiegraad; de omvang en veelzijdigheid van de uitgaven vanuit het fonds; de 
governance en transparantie; het innovatieve dan wel consoliderende karakter van de 
uitgaven; de bijdrage aan de economische stabiliteit en groeikansen van de economie van 
Maassluis; de tariefstelling.  
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x Het bestuur van het fonds verbindt conclusies aan de evaluatie en legt die voor aan de 
Adviesraad en aan de gemeente. 

Het fonds is er niet voor zichzelf en moet geen ‘structuur om de structuur’ worden. Daarom 
moeten er ook na de eerste evaluatie eind 2018 om de drie of vier jaar nieuwe evaluaties 
volgen. Hoewel niet elk jaar het voortbestaan van het fonds weer principieel ter discussie 
hoeft te staan, zijn periodieke momenten om eens goed te kijken naar structuur, werkwijze 
en legitimering nodig om de zaak scherp te houden.        

 

 


