
Notitie Ondernemersfonds 
De ondernemersvereniging IRH heeft aangegeven een ondernemersfonds te willen 
oprichten. Het fonds is bedoeld om budget te genereren waarmee door ondernemers 
gewenste activiteiten uitgevoerd kunnen worden. 
Na twee voorlichtingsavonden, een voor de leden en later een voor alle ondernemers 
heeft men gezien de positieve reacties op de avonden besloten door te gaan en te 
werken aan de instelling van het fonds. 
 
Doel 
Een ondernemersfonds heeft een meerledig doel: 

- het bevorderen van een goed ondernemersklimaat voor en door alle ondernemers 
door middel van een collectief fonds 

- het beschikken over middelen die ingezet worden voor zaken ten behoeve van 
ondernemers ( bijv. Collectieve beveiliging, parkmanagement, bewegwijzering, 
promotie)  

- het tegengaan van freeriders 
 
Hoe ziet zo’n fonds er uit? 
Hoewel het ondernemersfonds nog niet helemaal in de steigers staat kan op basis van 
de voorbeelden in onze buurgemeenten een beeld geschetst worden hoe het fonds er 
uit gaat zien.  
 
Inkomsten 
De voeding van het fonds gebeurt door een heffing van een percentage op de OZB 
aanslag van eigenaren en gebruikers van niet-woningen. IRH heeft dit percentage 
bepaald op 12%, gebaseerd op de te generen opbrengst die in lijn is met een Gemeente 
van vergelijkbare omvang. 
 
Structuur 
Het fonds moet een rechtsvorm krijgen, met statuten, een reglement en een duidelijke 
doelstelling. De meeste nu bestaande ondernemersfondsen kiezen voor een 
Stichtingsvorm met daarbij een convenant tussen de gemeente en de stichting. 
Dit convenant gaat voornamelijk over het beheer van de gelden. 
In het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Hillegom  is vanuit elk deelgebied 
een afgevaardigde vertegenwoordigd. 
 
Deelgebieden 
Het ondernemersfonds wordt uitgesplitst naar verschillende deelgebieden. Dit is 
gelegen in het feit dat niet alle deelgebieden dezelfde wensen zullen hebben ten 
aanzien van de besteding van de gelden van het fonds.  
Het centrum zal bijvoorbeeld liever inzetten op sfeerverlichting, terwijl de 
bedrijventerreinen misschien collectieve beveiliging willen. 
De verschillende deelgebieden hebben trekkingsrechten op het fonds.  



IRH heeft een voorlopige indeling voor deelgebieden of clusters gemaakt, te weten: 
- Centrum met daarbij Hillegommerbeek en Draka 
- Hillegom Noord, daarin vallen de bedrijventerreinen Horst ten Daal en Treslong. 
- Hillegom Zuid, bedrijventerrein Hillegom Zuid en Zuid Zuid en de steenfabriek 
- De zorgsector, verpleegtehuizen 
- Agrarisch cluster 

 
Bestuur van het Ondernemersfonds 
Het bestuur is samengesteld uit een vertegenwoordiger van ieder deelgebied en een 
onafhankelijk voorzitter. 
Een belangrijke taak van het bestuur is de controle en verantwoording over de 
ontvangen gelden en of de bestedingen van de gelden door de deelgebieden in 
overeenstemming zijn  met de doelstellingen. (verbetering ondernemersklimaat, veilig 
ondernemen etc.) 
In de statuten zullen o.a. worden opgenomen welke de doelstellingen van het 
ondernemersfonds zijn,  hoe de financiële controle  en verantwoording dient te worden 
uitgevoerd, benoeming en zittingsduur bestuursleden, etc. 
 
Bestuur deelgebieden 
Hierin zijn ondernemers vertegenwoordigd uit de deelgebieden die op basis van 
vastgestelde uitgangspunten het uit het ondernemersfonds ontvangen budget beheren 
en besteden. Het bestuur van het deelgebied legt verantwoording af aan het bestuur van 
het ondernemersfonds. 
 
Evaluatie 
Na drie jaar volgt er een evaluatie waarbij gekeken wordt of de ondernemers 
voortzetting van het fonds willen of niet. 


