Convenant
Inzake de financiering van het Heerenveen Ondernemers Fonds
Ondergetekenden,
de gemeente Heerenveen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder C. van der
Laan, handelend ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van Heerenveen
van 15 december 2014, en het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van 16 juni 2015
hierna verder te noemen “de gemeente”
en
de Stichting Heerenveen Ondernemers Fonds, krachtens haar statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar voorzitter mevrouw J.M.W. Häger,
hierna verder te noemen “de stichting”
hierna gezamenlijk ook te noemen “partijen”,
nemen in overweging dat,
a. op initiatief van enkele ondernemersverenigingen in Heerenveen plannen zijn
ontwikkeld voor de inrichting van een ondernemersfonds (voor en door
ondernemers binnen de gemeente Heerenveen);
b. de gemeente Heerenveen hierin een faciliterende rol heeft;
c. de raad van de gemeente Heerenveen in dit verband op 15 december 2014 een
positief besluit heeft genomen betreffende de oprichting van een
ondernemersfonds en de opslag op de tarieven van de onroerendezaakbelastingen
(OZB) voor niet-woningen voor de belastingjaren 2015, 2016 en 2017 ter
financiering van het fonds;
d. de gemeenteraad, door tijdens de raadvergadering van 15 december 2014 een
motie aan te nemen, een aantal voorwaarden heeft gesteld ten aanzien van het
ondernemersfonds;
e. het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het fonds in de
vorm van een gemeentelijke subsidie geschiedt, die jaarlijks door de stichting bij
de gemeente wordt aangevraagd;
f.

door de ondernemers de Stichting Heerenveen Ondernemers Fonds is opgericht,
bij notariële akte verleden op 18 juni 2015 voor notaris Savenije te Heerenveen;

g. partijen, mede gelet op de inzet van publieke gelden, te allen tijde een
transparante en democratische werkwijze zullen hanteren;
h. de gemeente niet bijdraagt aan het ondernemersfonds, en zij de door haar
betaalde opslag op de OZB voor niet-woningen derhalve in mindering brengt op
het door haar aan de stichting Heerenveen Ondernemers Fonds te verstrekken
subsidiebedrag;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt,
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Artikel 1
Doelstelling
Dit convenant beoogt op hoofdlijnen de afspraken tussen partijen en de
verantwoordingsvoorwaarden voor de stichting te regelen inzake de financiering en
werking van het Heerenveen Ondernemers Fonds en de subsidieverstrekking daartoe
door de gemeente Heerenveen.
Artikel 2
Duur
a) Het convenant wordt aangegaan voor een periode van drie jaar en treedt in
werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
b) In afwijking van het hiervoor onder sub a. bepaalde wordt de inwerkingtreding
van dit convenant opgeschort of, ingeval dit convenant in werking is getreden,
buiten werking gesteld, indien de gemeenteraad gebruik maakt van zijn
budgetrecht als gevolg waarvan het niet of niet in voldoende mate mogelijk is het
fonds te financieren met gelden die verkregen zijn uit gemeentelijke belastingen.
c) Het gestelde onder sub b. is van overeenkomstige toepassing indien wetgeving
en/of afzonderlijke besluiten van een bestuursorgaan gevolgen hebben voor de
financiering van het ondernemersfonds. Onder bestuursorgaan wordt verstaan
hetgeen is vermeld in artikel 1 van de Algemene wet bestuursrecht.
d) Ingeval het bepaalde onder b) of c) zich voordoet, plegen partijen overleg over de
alsdan ontstane situatie. Waarbij het uitgangspunt blijft dat de genoemde opslag
op het OZB-tarief voor niet-woningen niet mag opgaan in de “algemene middelen‟
van de gemeente.
e) In het eerste jaar na het in werking treden van dit convenant (eerste helft 2016),
zal de stichting evalueren wat de effecten zijn van het fonds voor de kleine kernen
en het buitengebied in de gemeente Heerenveen. Daarbij zal ook specifiek
gekeken worden naar de positie van de multifunctionele centra en de
sportverenigingen (zie artikel 10 sub c.).
f) In het derde jaar na het in werking treden van dit convenant (eind 2017), zullen
partijen (samen met alle betrokkenen) de inhoud en werking ervan evalueren. Op
basis daarvan zal besluitvorming plaatsvinden over een mogelijk vervolg van het
Ondernemersfonds.
Artikel 3
Financiering van het ondernemersfonds
a) Bij het bepalen van de omvang van het ondernemersfonds is uitgegaan van een
opslag van € 30,00 per honderdduizend euro WOZ-waarde op het belastingtarief
van de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen.
b) De jaarlijkse subsidie bedraagt 4,76% van de in dat jaar gerealiseerde opbrengst
van de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen, met inachtneming van het
hierna sub c. bepaalde.
c) De opslag op de OZB die de gemeente zelf moet betalen voor de onroerende
zaken waarvan zij eigenaar en/of gebruiker is, wordt in mindering gebracht op het
percentage als vermeld in sub b. en komt dus niet terecht in het
ondernemersfonds.
Artikel 4
Aanvraag subsidie
a) De stichting dient jaarlijks voor 1 juli voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie
betrekking heeft een schriftelijk verzoek in bij het college van burgemeester en
wethouders voor een subsidie conform het bepaalde in de “Algemene
Subsidieverordening Heerenveen 2014” (danwel de op dat moment vigerende
algemene subsidieverordening).
b) Voor het startjaar 2015 geldt dat uiterlijk 1 juli 2015 een subsidie-aanvraag door
de stichting wordt ingediend.
Artikel 5
Bevoorschotting subsidie en nacalculatie
a. De gemeente draagt zorg voor bevoorschotting van de subsidie. De voorschotten
worden jaarlijks verstrekt op 1 februari, 1 mei en 1 augustus. De voorschotten
bedragen elk 30% van het totale verwachte subsidiebedrag.
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b. Als gevolg van oninbare posten of vernietiging of vermindering van
belastingaanslagen als gevolg van gegronde bezwaren en beroepen, is de
uiteindelijke opbrengst van de onroerendezaakbelastingen ten behoeve van het
ondernemersfonds, als bedoeld in dit convenant, pas na verloop van tijd duidelijk.
Daarom wordt 90% van het te verwachten subsidiebedrag als voorschot-subsidie
verleend. Op basis van nacalculatie verplicht de gemeente zich het resterende
bedrag, waar de stichting op basis van besluitvorming in de gemeenteraad en
zoals vermeld in dit convenant recht op heeft, voor het eind van het betreffende
jaar als subsidie uit te betalen aan de stichting.
Artikel 6
Prestatieafspraken
Aan het Heerenveen Ondernemers Fonds worden de volgende algemene prestatie-eisen
gesteld:
a) Bijdragen aan het versterken van het werk- en vestigingsklimaat in brede zin in
de gemeente Heerenveen, middels het beheren van het ondernemersfonds. Dit
beheren houdt in dat het fonds gerechtigd is om ontvangen subsidie naar eigen
inzicht te besteden zoals bedoeld in de uitgangspuntennotitie zoals opgesteld
tussen de direct betrokken trekkingsgerechtigden, en aan de instandhouding van
het fonds en het voeren van de administratie van het fonds.
b) Organiseren van betrokkenheid, samenwerking en draagvlak onder ondernemers
in de hele gemeente, zodat in de hele gemeente het trekkingsrecht kan worden
uitgeoefend. De trekkingsrechten zijn gelijk groot aan de opbrengst van
voornoemde opslag in het „gebied‟ van de trekkingsgerechtigden minus louter de
instandhoudings- en administratieve kosten die het fonds maakt.
c) Ondersteuning van ondernemersverenigingen en andere
samenwerkingsverbanden die gebruik kunnen maken van trekkingsrechten uit het
fonds.
d) Zorg dragen voor een actieve informatievoorziening vanuit het fonds over de
(bestedings)mogelijkheden, samenwerkingsverbanden en de retributieregeling
voor de landbouw.
Aan het Heerenveen Ondernemers Fonds worden via voormelde motie de volgende eisen
gesteld:
e) Trekkingsgerechtigde partijen buiten de bebouwde kom van Heerenveen hoeven,
wanneer zij dat niet willen, niet bij te dragen aan de marketing van Heerenveen ‟n
Gouden Plak.
f) Landbouwbedrijven kunnen vanaf 1 augustus tot 1 december van het betreffende
jaar bij het fonds een schriftelijk verzoek om retributie indienen. Terugbetaling
vanuit het fonds (zonder inhouding van kosten) geschiedt binnen 1 maand na het
verzoek. Deze werkwijze zal actief vanuit het fonds, de trekkingsgerechtigden en
de landbouwsector worden gecommuniceerd. De gemeente verstuurt aanvullend
een brief aan alle landbouwbedrijven die in aanmerking komen voor deze
teruggave om hen daar actief op te wijzen.
g) Het retributiebedrag waar door de individuele landbouwondernemer geen
aanspraak op wordt gemaakt blijft bij het fonds in kas voor de landbouwsector.
Voorstellen tot bestemming zullen zoveel mogelijk een relatie hebben met de
landbouwsector en worden afgestemd met de sector.
h) Multifunctionele centra en sportverenigingen verdienen bijzondere aandacht
(zowel in aanpak als communicatie). Zowel de trekkingsgerechtigde in het
betreffende gebied als de alliantie sport/zorg/onderwijs zoeken actief inhoudelijke
samenwerking met deze partijen over de mogelijke bestedingsvoorstellen. In een
beperkt aantal gevallen gaat het om grote bedragen, in die situaties zal één op
één maatwerk moeten worden geleverd vanuit de trekkingsgerechtigde partij.
Artikel 7
Non-substitutie
De gemeente draagt er zorg voor dat een goed niveau van onderhoud en dienstverlening
in de openbare ruimte gewaarborgd blijft, teneinde substitutie van publieke taken door
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private financiering uit het fonds te voorkomen. De gemeente zal er op toezien dat de
besteding(en) uit het ondernemersfonds niet ten koste zullen gaan van reguliere
bestedingen door of vanwege de gemeente. Het democratisch recht van de gemeente om
haar beleid en begroting te wijzigen en vast te stellen blijft uiteraard ongewijzigd.
Artikel 8
Bestuurlijk overleg
In het kader van voortgang vindt twee keer per jaar een bestuurlijk overleg tussen de
verantwoordelijk wethouder en (een delegatie van) het fondsbestuur plaats. De
gemeente neemt het initiatief om hiervoor een afspraak te maken.
Artikel 9
Reserves
Met het oog op toekomstige uitgaven mag de stichting delen van de subsidie maximaal
drie achtereenvolgende jaren reserveren. In haar administratie maakt de stichting
inzichtelijk welk bedrag wordt gereserveerd en ten behoeve van welke
ondernemersorganisatie(s)/allianties en/of onderscheiden geografische gebieden deze
reservering beschikbaar blijft.
De middelen die nadien in het fonds beschikbaar blijven door het uitblijven van
verzoeken van trekkingsgerechtigden, worden door het bestuur van de Stichting
Heerenveen Ondernemers Fonds, in overleg met de Raad van Advies van het fonds,
besteed.
Artikel 10
Verantwoording en evaluatie
a) De stichting dient conform het bepaalde in de (vigerende) Algemene
Subsidieverordening Heerenveen, uiterlijk 1 juni in het jaar na afloop van het
kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie in.
b) De aanvraag tot vaststelling bevat een financieel verslag met toelichting, en een
inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend,
zijn verricht.
c) Daarnaast wordt in het inhoudelijk verslag dat in 2016 wordt ingeleverd, ingegaan op
de resultaten van een korte evaluatie naar de effecten van het fonds op de kleine
kernen en het buitengebied, met specifieke aandacht voor de posities van
multifunctionele centra en sportverenigingen.
d) Uiterlijk 1 november 2017 legt de stichting de resultaten van een door partijen
(samen met betrokkenen) gehouden evaluatie naar de inhoud en werking van het
fonds voor aan het college van burgemeester en wethouders ter beoordeling.
e) De evaluatie in 2017 kan aanleiding zijn om het fonds per 31 december 2017 op te
heffen en het tarief van de OZB voor niet-woningen te verminderen met gehanteerde
opslag op de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen.
f) Indien het fonds definitief wordt opgeheven worden de dan nog aanwezige middelen
naar rato van inbreng aan de trekkingsgerechtigden terugbetaald, waarbij reeds
verstrekte middelen aan betrokkenen op deze uitbetaling in mindering worden
gebracht.
Artikel 11
Slotbepalingen
De Algemene Subsidieverordening van de gemeente Heerenveen is van toepassing voor
zover in dit convenant en de daarop verleende subsidiebeschikking daarvan niet is
afgeweken.
Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend
d.d. 24 juni 2015
namens
de gemeente Heerenveen
mw C. van der Laan

de Stichting Heerenveen Ondernemers Fonds
mw J. Häger
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