
a o

Gemeente Veenendaal en

Stichti ng Ondernemersfonds

Veenendaal

Veenendaal maakt
plaats voor jou



en

Ondergetekenden,

De gerneente Veenendool, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr. ir. C.M. Verloop, wethouder van de gemeente

Veenendaal, gevolmachtigde van de heer K.J.G. Kats, die deze volmacht verstrekt in zijn hoedanigheid van burgemeester van

de gemeente Veenendaal, handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van lO januari 2O23 en als

zodanig krachtens artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet die gemeente rechtsgeldig vertegenwoordigende,

hierna te noémen "gemeente',

De Sfichting Ondernemersfonds Veenendoqí, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar plaatsvervangend voorzitter

de heer M.PW.M. van Westing, kantoorrhoudende Landjuweel 16-3, 3905 PG Veenendaal

hierna te noemen "Stichting OndernemersÍonds",

De gemeente en Stichting Ondernemersfonds hierna gezamenlijk te noemen "Partijen";

overwegende dat:
o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal in haar besluit van 10 januari 2O23 vastgesteld heeft het

Ondernemersfohds voort te willen zetten op basis van een subsidie uit de opbrengst reclamebelasting en hiertoe een Uitvoerings

overeenkomst aan te gaan, met als doel het bevorderen van de collectieve belangenbehartiging van Veenendaalse ondernemers op

de bedrijventerreinen en het realiseren van gebiedsgerichte collectieve zaken;

o de subsidie ter hoogte van de opbrengst van de reclamebelasting minus de uitvoeringskosten voldoende blijkt om gebiedsgericht

collectieve zaken te kunnen realiseren;
r de Gemeente Veenendaal verantwoordelijkheid draagt voor de correcte inning van de reclamebelasting en de Stichting Ondernemers

fonds Veenendaal voor de uitvoering van collectieve activiteiten;
r het draagvlak onder ondernemers op de bedrijventerreinen is onderzocht middels een representatieve KVO-B enquëte, waarbij een

meerderheid van de ondernemers voorstander bli.ikt van gezamenlijke activiteiten en voortzetting van het Ondernemersfonds;

r partijen, mede gelet op de inzet van publieke gelden te allen tijde een transparante en een democratisch verantwoorde werkwijze

zullen hanteren.

1. Doel van de uitvoeringsovereenkomst
De uitvoeringsovereenkomst is een uitwerking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders om het Ondernemers

Íonds op de bedrijventerreinen voort te zetten, hiertoe een Uitvoeringsovereenkomst aan te gaan en vierjaarlijks te evalueren.

De uitvoeringsovereenkomst beoogt op hoofdlijnen de afspraken tussen partijen en de verantwoordingsvoorwaarden voor de Stichting

OndernemersÍonds te regelen inzake de financiering en realisering van gebiedsgerichte collectieve zaken en de subsidieverslrekking

daartoe door de gemeente.

2. Duur van de uitvoeringsovereenkomst
1. De uitvoeringsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, één en ander onder voorbehoud van de wijze van

financiering van het Ondernemersfonds als gevolg van wijzigingen in (landelijke) wetgeving en./oí besluiten en,/oÍ rech'terliike

uitspraken ten aanzien van de reclamebelasting, aismede voortijdige ooheffing van de Stichting OndernemersÍonds.

2. Tussentijdse aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst in onderlinge overeenstemming is mogelijk als beide partijen dit wenseliik

achten.

3. In het geval dat één van de voorbehouden als bedoeld in de leden 1 en 2 zich voordoet, zullen partijen in overleg treden omtrent

de alsdan ontstane situatie, waarbij de Stichting Ondernemersfonds en de gemeente beiden een inspanningsverplichting op zich

nemen om te komen tot voortzetting van het Ondernemersfonds.

4. De uitvoeringsovereenkomst impliceert nadrukkelijk geen toezegging over de hoogte van de jaarlijkse subsidieverstrekking door

de gemeente.

5. Onder een subsidiejaar wordt in deze overeenkomst een kalenderjaar verstaan

6. Wijzigingen in de statuten van de Stichting OndernemersÍonds Veenendaal worden vooraf voorgelegd aan de gemeente.
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5. Subsidieopbouw
1. De jaarlijkse subsidie bedraagt de gerealiseerde opbrengst van de daartoe strekkende reclamebelasting, verminderd met:

- de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten ten behoeve van de reclamebelasting, waarvan de uitvoering ligt bij de gemeente

en welke geschat wordt op circa € 25.0OO,- jaarlijks;

- deze uitvoeringskosten worden direct en geheel in mindering gebracht op de subsidie.

2. Aangezien door oninbare posten en gehonoreerde bezwaarschriÍten de uiteindeli.jke opbrengst van de reclamebelasting minder kan

bedragen dan de verstrekte subsidie, verplicht de Stichting Ondernemersfonds zich om op basis van nacalculatie de alsdan teveel

uitbetaalde subsidie binnen een termijn van 4 (vier) weken na definitieve vaststelling van de subsidie terug te betalen.

3. De gemeente zal de Stichting Ondernemersfonds binnen 6 (zes) weken na dagtekening van de aanslagen reclamebelastíng informeren

over de te verwachten opbrengst, gedetailleerd per bedrijventerrein.

4. Als voor een correcte en volledige aanslagoplegging een veldinventarisatie nodig blijkt, ligt de beslissing hiertoe bij de gemeente

na overleg met de Stichting OndernemersÍonds.

5. De reclamebelasting wordt geïndexeerd conÍorm de gemeentelijke indexatie. Bij aÍwijking daarvan wordt de Stichting Ondernemers

fonds hierover geïnformeerd.

4. Subsidieaanvraag
1. De Stichting OndernemersÍonds dient jaarlijks een schriftelijk verzoek om subsidie in, met een bijbehorende begroting en activiteiten

plan op hooídlijnen. De hiervoor bedoelde stukken worden jaarlijks uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het betreffende subsidie

jaar ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal.

2. Binnen 13 weken na ontvangst van het jaarverslag en de goedkeurende accountantsverklaring van de Stichting OndernemersÍonds

over het vooraÍgaande subsidiejaar stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal de hoogte van

de subsidie deÍrritieÍ vast.

3. Reserveringen worden opgenomen in de begroting van de Stichting Ondernemersfonds en in het activiteitenplan wordt de activiteit
beschreven waarvoor de reservering wordt gedaan.

4. Aan de coöperatieve verenigingen op de bedrijventerreinen wordt de mogelijkheid geboden gelden te reserveren voor grotere

uitgaven in de toekomst met een maximale termijn van 4 (vier) jaar na de definitieve subsidietoekenning door het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal.

5. Na de termijn genoemd in het vierde lid wordt het niet bestede bedrag in mindering gebracht op het eerstvolgende subsidiejaar en

kunnen de niet bestede middelen door de Stichting Ondernemersfonds worden toebedeeld aan de overige coöperatieve verenigingen

rra overleg met de gemeente, tenzij door de betretfende coóperatieve verenigirrg gemotiveerd om uitstel is gevraagd en toestemming

daartoe is verleend door de Stichting Ondernemersfonds en de gemeente gezamenlijk.

5. Prestatieafspraken
1. De gemeente zal erop toezien dat:

- De bestedingen uit het OndernemersÍonds niet ten koste gaan van reguliere bestedingen door of vanwege de gemeente;

- De wijze van belastinghefiing op de meest efÉiciénte wi.jze plaats zal vinden.

leder jaar wordt hierover gerapporteerd aan de wethouder van Economie en het bestuur van de Stichting OndernemersÍonds.

2. De Stichting OndernemersÍonds zal zich richten op:
- Het Íungeren als contractpartner voor de gemeente Veenendaal in verband met de bekostiging van collectieve belangen-

behartiging van ondernemers in de gemeente Veenendaal;

- Het Íungeren als contractpartner voor de coöperatieve verenigingen op de bedrijventerreinen oÍ hun rechtsopvolgers.

Deze organisaties moeten over een werkplan beschikken om invulling te kunnen geven aan het behartigen van het collectieÍ

on dernemersbela n g;

- Het houden van toezicht op een transparante wijze van uitvoering van activiteiten door de coöperatieve verenigingen en een

heldere financièle verantwoording aan de aangesloten cndgrnemers:
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden oÍ daartoe bevorderlijk

kunnen zijn.

3. De Stichting Ondernemersfonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- De subsidie administratief te verwerken en vervolgens ter beschikking te stellen aan de in het tweede lid bedoelde coöperatieve

I

verenigingen;
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Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen;
Her draagvlak voor hel Ondernemersfonds en de reclamebelasting onder de Lietreffende ondernemers te verg.oten, mede door

het (doen) organiseren van collectieve activiteiten en de communicatie naar ondernemers over deze activiteiten.

4. Onder collectieve activiteiten zoals bedoeld in het derde lid kunnen worden verstaan:

- Parkmanagement;
- Belangenbehartiging ondernemers op bedrijventerreinen;
- Collectieve versterking inkoop van onder meer water, energie, telefonie, breedband, afvalverwerking, scholing;
- Beveiliging door onder meer surveillance, slagbomen, camera's, KVO, cybersecurity;
- Voorzieningen, onder meer kinderopvang, facility-point.,Arbr:-diensten, fitness, catering, bewegwijzering, startende ondernemers;

- Groen- en grijsbeheer (openbaar en particulier) door onder meer onderhoud groenvoorziening, schoonmaak, ondersteuning bij

opknappen van gevels, graffitiverwijderingl
- Energiebesparing door onder meer isolatie, warmte-koudeopslag, restwarmte, gezamenlijk vervoer;

- Personeelswerving en re-integratie door onder meer stageprogramma's, open bedrijvendagen, re-integratienetwerk;
- Promotie/marketing bedrijventerrein door onder meer advertenties, beursbezoek, evenementen, websites;
- Onderzoek en advisering naar onder meer bereikbaarheid, parkeren, imago.

5. lndien een aanvraag van een coöperatieve vereniging voor een bepaalde activiteit niet valt onder de hierboven genoemde opsomming

van collectieve activiteiten voor parkmanagement, dan kan de Stichting Ondernemersfonds besluiten hiervoor toestemming te verlenen.

De Stichting Ondernemersfonds dient dan echter vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van het college van burgemeester

en wethouders Van de gemeente Veenendaal om haar activiteiten in de geest van bovengenoemde opsomming uit te breiden.

6. Bij de uitvoering van parkmanagement dient de Stichting OndernemersÍonds naast deze uitvoeringsovereenkomst rekening te houden

met de reguliere wet- en regelgeving. lndien uit wet- en regelgeving enlof jurisprudentie volgt dat verplichtingen in verband met deze

overeenkomst door of namens de gemeente moeten worden aanbesteed, verplichten partijen zich om alle vereiste medewerking

te verlenen aan de voorgeschreven wijze van aanbesteding en de daaraan verbonden procedurevoorschriften.

7. De Stichting OndernemersÍonds zal uitsluitend administratie kosten berekenen en bepaalt zelÍ het percentage dat in mindering

wordt gebracht op de trekkingsrechten van de coöperatieve verenigingen ten behoeve van instandhouding van de stichting en haar

orgànisatie, echter met een maximum van 5olo van het subsidiedeel voor de bedrijventerreinen.

6. Financiéle verantwoording
1. Uiierlijk 1 mei of 3 maanden na hel leveren aàn gemeente van Ce benodigde informatie na aiioop van het subsidiejaar brengt

de Stichting Ondernemers{onds eerr financieel en inhoudelijk verslag L.rit van de door haar gerealiseerde activiteiten.

2. Het financieel deel van het jaarverslag omvat een vastgestelde.jaarrekening met een goedkeurende accountantsverklaring en dient

eveneens uiterlijk 1 mei na afloop van het subsidiejaar te zijn ingediend. De resultaten van de Siichting OndernemersÍonds als geheel

en gespecificeerd per bedrijventerrein worden vermeld.

3. Het inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat in ieder geval een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan door

de verschillende organisaties en de in deze uitvoeringsovereenkomst benoemde prestatieafspraken. De jaarrekeningen van de onder

liggende organisaties in casu de coöperatieve verenigingen/Vereniging BOV kunnen op ieder moment worden ingezien door het

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal.

4. De Stichting Ondernemersfonds kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal schriftelijk en met

redenen omkleed om maximaal 8 (acht) weken uitstel vragen voor het uitbrengen van de hiervoor genoemde verslagen. Dit verzoek

nroet uiterlijk 1 april na afloop van het betrefÍende subsidiejaar bi.j het college van burgemeesler en wethouders van de gemeente

Veenendaal worden ingediend. Uiterlijk 2 (twee) weken na ontvangst van het verzoek om uitstel beslist het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Veenendaal of het verzoek wordt ingewilligd.

5. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien zij daar aanleiding toe ziet, voor rekening van de gemeente, een al dan niet

aanvullend accountantsonderzoek te laten verrichten. De Stichting Ondernemersíonds verleent in dat geval haar volledige medewerking

door het beschikbaar stellen van alle voor de accountant relevante gegevens en anderszins.

7. Evaluatie
1. De Stichting Ondernemersfonds biedt vierjaarlijks een evaluatie aan het college van burgemeester en wethouders aan,

waarin de KVO-B enquète wordt gebruikt voor de meting van het draagvlak onder de ondernemers (leden).

2. De Stichting Ondernemersfonds zal alle voor de evaluatie benodigde gegevens desgevraagd aanleveren aan de gemeente, zodanig

dat het cpstellen van een adequale evaluatie cver het betreffende tijdvak mogelijk is \
ililt
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8. Bevoorschotting subsidie
De gemeente zorgt voor bevoorschotting van de subsidie jaarlijks in januari. De bevoorschotting bedraagt in ieder geval 85% van

de berekende subsidie (opbrengst reclamebelasting minus uitvoeringskosten) op basis van een recente veldinventarisatie of 85%

van de subsidie in het voorafgaande jaar.

9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschilpunten bíj de uitvoering en/oÍ de interpretatie van deze overeenkomst worden door partijen gezamenlijk in overleg tot een

oplossing gebracht.

3. Komen partijen in het vorengenoemde overleg niet tot een oplossing, dan wordt getracht de bedoelde geschilpunten in overleg tussen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal en het bestuur van de stichting OndernemersÍonds

Veenendaal tot een oplossing te brengen.

4. Als in het overleg genoemd in het derde lid geen overeenstemming wordt bereikt zullen partijen zich wenden tot een door partijen

gezamenlijk aan te wijzen mediator, welke staat ingeschreven in het register van de Stichting Nederlands Mediation lnstituut (NMl)

te Rotterdam, teneinde te trachten de gerezen geschilpunten door deze vorm van bemiddeling alsnog tot een oplossing te brengen

Partijen delen de kosten als gevolg van deze vorm van bemiddeling met uitzondering van de kosten van een door elke partij

ingeschakelde raadsman welke laatst bedoelde kosten door partijen zelf gedragen worden.

5. Alle geschillen die mochten ontstaan terzake deze overeenkomst, dan wel de uitvoering daarvan, en welke niet in der minne

(mediation daaronder te verstaan) kunnen worden beslecht, zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.

1O. Slotbepaling
lndien en voor zover in deze uitvoeringsovereenkomst daarvan niet is afgeweken, is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente

Veenendaal van toepassing.

ln tweevoud opgesteld en ondertekend te Veenendaal op .... I 9" t - L 623
"""'Í"""'

De gemeente Veenendaal

dr. M. Verloop

De Stichting Ondernemersfonds Veenendaal

M.PW.M van
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