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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  

In 2019 heeft BRO in opdracht van het Huis voor de Binnen-

stad onderzoek uitgevoerd naar de financiering- en organisa-

tiestructuur van de samenwerking in de binnenstad van Nij-

megen en de relatie met citymarketing. Aanleiding hiertoe 

was het onzekere karakter van de subsidie die het Onderne-

mersfonds in de gemeente Nijmegen vormt. De gelden uit 

deze subsidie vloeien voort uit (een deel van) de OZB-heffing 

in de gemeente. Op dit moment vindt in de gemeente Nijme-

gen enkel OZB-heffing plaats bij eigenaren. Deze heffing is 

voor de eigenaren van niet-woningen relatief hoog ten op-

zichte van benchmarksteden. Er vindt hier ook geen geoor-

merkte opslag plaats die rechtstreeks teruggevoerd wordt 

naar de ‘trekkingsgebieden’. Doordat de hoogte van de sub-

sidie niet structureel is geoormerkt, is een deel van de inkom-

sten voor het Huis voor de Binnenstad onzeker, waardoor het 

lastiger is structurele lijnen uit te zetten en grotere projecten 

aan te gaan. Het hieruit volgend advies om de financiering 

voor de binnenstad structureel te borgen geeft aanleiding om 

een vervolgonderzoek uit te voeren met betrekking tot de uit-

werking van één van de mogelijke scenario’s; een stads-

breed ondernemersfonds op basis van een opslag op de 

OZB-heffing. 

 

Vraagstelling 

De centrale vraagstelling voor het onderzoek luidt als volgt: 

Hoe en met wie kan het Ondernemersfonds op basis van een 

geoormerkte opslag op de OZB-heffing ingericht worden om 

in een structureel karakter van de financiering voor zowel de 

  
1  Hoewel in de offerte rekening is gehouden met interviews, is dit gezien de huidige situatie als gevolg van Covid-19 niet mogelijk. Daarom zal deze vraag uitsluitend via deskresearch worden beantwoord.   

binnenstad als de werklocaties in de gemeente Nijmegen te 

voorzien?  

 

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden, worden 

de volgende deelvragen beantwoord. 

 

1. Op welke wijze is een gemeentebreed ondernemers-

fonds op basis van een opslag op de OZB in andere 

gemeenten georganiseerd en geformaliseerd? O.a. 

Groningen, Leiden en Arnhem worden onder de loep ge-

nomen.1  

2. Welke stappen moeten er in de gemeente Nijmegen 

door de diverse stakeholders op hoofdlijnen worden 

gezet om een OZB fonds te kunnen inregelen? Er 

wordt niet alleen ingegaan op inhoudelijke stappen, 

maar ook op het proces. 

3. Welke kansen en/of valkuilen zijn er voorafgaand 

aan het proces te herkennen? Op basis van evaluatie-

onderzoeken van Ondernemersfondsen worden de kan-

sen en valkuilen geschetst.  

 

Covid-19 

Gezien de situatie waar ondernemers zich nu in bevinden, 

zal er ook advies volgen over de wijze waarop een onder-

nemersfonds in deze (corona)tijd kan worden ingestoken. 

Denk aan een solidariteitsfonds (om gemeentelijke bud-

getten te oormerken), om de winkel- en bedrijvenlocaties 

zo goed mogelijk uit deze crisis te laten komen. Lasten-

verzwaring is juist nu niet het uitgangspunt. Het is van 

groot belang dat het ondernemersfonds wordt ingezet in 

het belang van de ondernemers en vastgoedeigenaren.  

 

Opbouw rapport 

Het eerste hoofdstuk zal een overzicht geven van de onder-

nemersfondsen in andere gemeenten. De ervaringen uit an-

dere gemeenten vormen de basis voor het tweede hoofdstuk, 

waar de te nemen stappen voor de gemeente Nijmegen wor-

den geschetst. In het derde hoofdstuk zal advies volgen over 

de wijze waarop een ondernemersfonds in deze (corona)tijd 

kan worden ingestoken. 
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2 Andere 
ondernemersfondsen 

 

Dit hoofdstuk behandelt de stappen die zijn genomen om tot 

een ondernemersfonds te komen, de organisatorische en ju-

ridische borging, verdeling van de middelen en uiteraard de 

valkuilen en successen van de ondernemersfondsen. De vol-

gende ondernemersfondsen zijn meegenomen in het onder-

zoek: Leiden, Delft, Groningen, Utrecht, Arnhem en Meppel.  

2.1 Processtappen 

De meeste fondsen zijn ingericht volgens de volgende pro-

cesstappen.  

 

Ideeën, initiatieven en onderzoek 

In de meeste gemeenten is het ondernemersfonds geïniti-

eerd door meerdere stakeholders. Deze stakeholders (veelal 

ondernemersvereniging) voelen het gezamenlijk belang om 

zich in te zetten voor de economische ontwikkeling en het 

bedrijfs-/vestigingsklimaat van hun gemeente. Daarnaast 

wordt ook meteen het probleem van de freeriders getackeld. 

In Utrecht was bijvoorbeeld het niet kunnen realiseren van 

een BIZ en de beperkingen van de reclamebelasting aanlei-

ding om de mogelijkheid van een ozb-fonds te verkennen. In 

Delft en Breda waren één van de aanleidingen het aanpak-

ken van de vele freeriders. Ook wordt het versterken van de 

organisatiegraad, de belangenbehartiging en de lobbykracht 

genoemd als aanleidingen. 

 

Betrekken andere stakeholders 

Na het betrekken van andere stakeholders (zoals de KvK, 

het regionale MKB verband en de VNO-NCW) zijn er vervol-

gens gesprekken geweest met gemeenteraden om zo daar 

ook de kansen te presenteren van een gemeentebreed 

fonds. Over het algemeen zijn gemeenteraden positief.  

 

Draagvlakcreatie  

Om het OZB-fonds met succes in te kunnen voeren met er 

voldoende draagvlak zijn, zowel intern als extern:  

1. Intern draagvlak bij gemeenteraad en college 

2. Extern draagvlak bij ondernemers en vastgoedeigena-

ren 

 

Iedereen doet (in principe) mee 

Het begrip ‘’ondernemer’’ valt in OZB-fonds land samen 

met de belastingcategorie niet-woningen. Dat betekent 

dat niet alleen de commerciële ondernemers  – zoals de 

detailhandel, , horeca, kantoren, , fabrieken – meedoen, 

maar ook niet-commerciële bedrijven zoals overheid, on-

derwijs, cultuur, zorg en sport. Reden is dat ook niet-com-

merciële bedrijven baat hebben bij thema’s die in het 

fonds aangepakt worden denk aan bijvoorbeeld veiligheid, 

bereikbaarheid en promotie.  

2.2 Stakeholders betrekken en draagvlak 
creëren  

Het is van groot belang dat er een ambassadeursgroep van 

enthousiaste ondernemers wordt gevormd. Deze onderne-

mers kunnen draagvlak creëren bij hun achterbannen in de 

verschillende sectoren en gebieden. In de meeste steden is 

er op de volgende manier draagvlak gecreëerd: 

 Ondernemersverenigingen: het organiseren van bij-

eenkomsten om steun te zoeken onder de georgani-

seerde ondernemers. Tijdens deze bijeenkomsten wor-

den alle deelnemers op de hoogte gesteld van de plan-

nen en is er gelegenheid om input te leveren en vragen 

te stellen. De voor- en nadelen voor de individuele on-

dernemers en bijdrage plichtige moeten duidelijk uit te 

leggen zijn. Het organiseren van een grotere bijeen-

komst geeft daarnaast de mogelijkheid om elkaar te ont-

moeten en ideeën uit te wisselen voor verschillende ini-

tiatieven en projecten (en waar mogelijk deze gezamen-

lijk op te pakken). Nadeel is dat niet iedereen lid is van 

een vereniging. In dat geval heeft freeriding ook een 

prijs: je wordt niet gehoord. Het is waarschijnlijk dat de 

politiek de stem van de goed georganiseerde onderne-

mers naleeft aangezien zij al betrokkenheid richting hun 

sector en gebied laten zien. Het fonds is er om juist deze 

ondernemers te steunen. In sommige gemeenten, zoals 

Delft, is daarom een inloopavond voor ondernemers ge-

organiseerd die (nog) niet verenigd zijn. 

 De grote jongens (of meisjes): Er is gezocht naar 

steun onder de grotere ondernemers en vastgoedeige-

naren. Niet alleen omdat zij in absolute bedragen toch al 

een behoorlijke som aan het fonds gaan bijdragen maar 

ook omdat deze grote bedrijven vaak belangrijk zijn voor 

omgeving. Zo zijn deze ondernemers vaak van grote 

toegevoegde waarde in een gemeente op het gebied 

van werkgelegenheid of bijdragen aan sociale aspecten 

zoals sponsoring. 

 Publicatie: Er zijn voldoende publicitaire uitingen ge-

daan om ook niet-georganiseerden toch te bereiken en 

deze ondernemers in staat te stellen om te reageren. 

Denk hierbij aan publicaties in de lokale krant en/of web-

site.  

 

Wanneer is er draagvlak? 

Het draagvlakproces is een kwalitatief proces op basis van 

enthousiasme en organisatieslagkracht van de ondernemers 

en vastgoedeigenaren, waardoor nuances kunnen worden 

aangebracht in het voorstel. Het is op basis van deze draag-

vlakcreatie dat een OZB-fonds wordt goedgekeurd door de 
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raad. Vaak stemt de raad in met een fonds indien er is bewe-

zen dat grotere bedrijven en de ondernemersverenigingen 

mee zijn en er voldoende publiciteit over het fonds in de me-

dia is geweest. Wel belangrijk om niet uit het oog te verliezen 

is dat deze drie manieren niet leiden tot een volle 100% voor 

of 100% tegen het fonds, er zal altijd een spanningsveld blij-

ven bestaan tussen ondernemers en vastgoedeigenaren die 

het nut van samenwerken zien en zij die dat niet zien.  

 

2.3 Juridische en organisatorische borging 

Juridisch en organisatorisch  

Een fonds staat of valt bij transparantie, bestedingen moeten 

inzichtelijk zijn. Hoewel besluitvorming privaat is, werkt het 

fonds met publiek geld (belastingen). Het is dan ook belang-

rijk dat ondernemers en vastgoedeigenaren ervaren dat het 

hun eigen bijdrage is waarvan de initiatieven worden gereali-

seerd. In principe moet elke OZB-betaler dus kunnen mee-

praten en –beslissen over de bestedingen van de middelen. 

Voorkeur voor organisatorische borging is dan ook veelal een 

verenigstructuur waar iedere ondernemer en vastgoedeige-

naar dus lid van (kan) worden. Niet elke gemeente heeft trou-

wens een vereniging, Utrecht en Delft hebben bijvoorbeeld 

een stichtingsvorm. In sommige gebieden is een vereniging 

namelijk niet passend of simpelweg te groot, en kan een min-

der formele organisatiestructuur (als een netwerk) ook pas-

send zijn. De transparantie is in deze netwerken helaas min-

der goed, wat kan leiden tot problemen met achterbannen 

die zich niet gehoord voelen.2   

Het is trouwens wenselijk dat een ondernemersfonds een pri-

vaatrechtelijke rechtspersoon is, omdat er op deze manier 

dan geen publiekrechtelijke belangen in de weg staan. Daar-

  
2  Bochove, A. van: Veertien veel gestelde vragen over een ondernemersfonds (2014)  
3  Landelijk Platform Ondernemers Fondsen - Trekkingsrechtensystematiek  (2020) 

naast biedt een private organisatie de mogelijkheid om slag-

vaardig, efficiënt en professioneel als marktpartij op te tre-

den. 

 

Gelijke monniken, gelijke kappen? 

In praktijk komt het meestal voor dat ondernemers die meer 

bijdragen ook meer in de melk te brokkelen hebben. Een 

goed bestuur is daarom van essentiële waarde: op deze ma-

nier kan ieders mening toch gehoord worden. Veel fond-

sen werken met een dagelijks Bestuur en een Raad van Ad-

vies. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse rei-

len en zeilen zoals een correcte uitvoering van de voorwaar-

den bij het verstrekken van een subsidie. Veelal zijn be-

stuursleden ook verantwoordelijk voor een portfolio en voor 

het onderhouden van contacten. De Raad van Advies be-

staat veelal uit een bredere doorsnede van ondernemers en 

vastgoedeigenaren. De Raad adviseert het bestuur over alle 

zaken die belangrijk zijn voor het functioneren van het fonds. 

 

2.4 Verdeling middelen en terugstroom naar 
gebieden 

De ondernemers en vastgoedeigenaren gaan zelf over hun 

budgetten. Maar er zijn twee dingen belangrijk: (1) middelen 

moeten zo goed mogelijk terugvloeien naar de gebieden 

waar ze zijn opgehaald en (2) ondernemers en vastgoedei-

genaren moeten verder dan hun eigen achtertuin (willen) kij-

ken om zo een gemeentebrede aanpak te kunnen realiseren. 

Dit is het best gewaarborgd in een systeem van trekkings-

rechten met één jaarrekening en één centrale kas. In de 

meeste ondernemersfondsen wordt dan ook gekozen voor 

een systematiek van trekkingsrechten. Via deze systhema-

tiek wordt het budget weer beschikbaar gesteld aan de sec-

toren en/of gebieden waar het vandaan kwam (trekkingsge-

rechtigden). Ieder gebied en/of sector krijgt daarmee dus ei-

genlijk een deel van zijn eigen inleg weer terug. Daarnaast 

worden er in veel gemeentes middelen gereserveerd voor 

gemeentebrede projecten.  

 

Belangrijk is wel dat de stakeholders verenigd zijn in een ver-

eniging of netwerk (zoals centrummanagement of bedrijven-

terrein) om dit proces mogelijk te maken. Het vaststellen van 

deze gebieden verschilt en zal voornamelijk op gebiedsni-

veau worden gedaan. In elke gemeente is dit net iets anders 

geregeld, zo gaat er in Leiden bijvoorbeeld een kwart naar 

het Science Park en iets minder dan een kwart naar het cen-

trummanagement. In Meppel wordt er bijvoorbeeld ca. tien 

procent gereserveerd voor gemeentebrede projecten en de 

overige negentig procent vloeit terug naar de trekkingsgebie-

den, terwijl er in Utrecht helemaal geen stadsbrede trekkings-

rechten zijn. In Arnhem wordt een vast deel gereserveerd 

voor de binnenstad en de vereniging van Arnhemse bedrij-

venterreinen. Deze bijdragen staan al vast sinds de oprich-

ting van het fonds en zijn geoormerkt voor financiering van 

basistaken. De systematiek van trekkingsgebieden is ont-

staan om onderstaande redenen: 

1. Herverdelen geld naar individuele ondernemers is onbe-

gonnen werk; 

2. Centrale kas en jaarrekening bevordert transparantie; 

3. De gebieden/sectoren hoeven geen administratie bij te 

houden, dit is geborgd in het fonds; 

4. Het fonds is btw-plichtig: betaalde btw kan dus worden 

teruggevraagd.3  
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Samenstelling trekkingsgebieden 

De trekkingsgebieden zijn niet in beton gegoten en zijn af-

hankelijk van economische trends en kunnen tussentijds 

bijgesteld worden. De volgende uitgangspunten zijn aan 

de orde voor trekkingsgerechtigden en trekkingsgebieden: 

1. Samenwerking in een logisch samenhangend gebied 

en/of sector. 

2. Gebieden moeten niet te klein zijn; 

3. Borg ook een gemeentebreed deel in het fonds en 

veranker dit ook bij de trekkingsgerechtigden. Op 

deze manier kunnen er makkelijker gemeentebreed 

projecten worden opgepakt; 

4. Gemengde verenigingen (combi’s van meerdere sec-

toren bijvoorbeeld horeca, detailhandel en bedrijvig-

heid) moeten uiteraard de gezamenlijke belangen in 

het oog houden.  

5. Gebieden die grote investeringen willen doen, kun-

nen hiervoor sparen (zoals bijvoorbeeld een grote re-

novatie of nieuw straatmeubilair); 

6. Een tekort is niet mogelijk, indien middelen op zijn, 

zijn ze ook echt op. 

 

2.5 Successen en valkuilen andere fondsen 

2.5.1 Successen 

Samen sterker 

In Delft heeft het fonds bijgedragen aan de cohesie en sa-

menwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren. On-

dernemers uit verschillende sectoren hebben elkaar gevon-

den en profiteren van elkaars netwerk. Dankzij het fonds 

wordt er gezamenlijk en collectief geïnvesteerd. Voor het 

  
4 Bochove, A. van: Veertien veel gestelde vragen over een ondernemersfonds (2014)  

fonds gebeurde er niet zoveel en waren er niet voldoende 

budgetten beschikbaar. Daarnaast is de organisatiegraad 

sterk verbeterd en zijn er verschillende ondernemersvereni-

gingen opgericht. Daarnaast wordt in Arnhem ook aange-

haald dat ondernemers dankzij het fonds een serieuzer(e) 

gesprekspartner van de gemeente zijn geworden. In Utrecht 

zijn ondernemers van mening dat het fonds het onderne-

mersklimaat heeft versterkt. Ook in Groningen heeft het 

fonds impact en komen er projecten van de grond die bijdra-

gen aan de lokale economische vitaliteit en zorgen voor 

nieuwe samenwerkingsverbanden. De grootste onderne-

merscollectieven zijn daar overtuigd van de stelling dat een 

collectieve financiering niet meer is weg te denken uit Gro-

ningen. 

 

Goede vereniging = goed proces 

In Delft zijn in gebieden waar al een goede organisatiegraad 

was, het proces om tot een fonds te komen veel sneller door-

lopen. Daarnaast heeft het fonds ervoor gezorgd dat pro-

jecten en initiatieven hier sneller zijn gerealiseerd. De mate 

van organisatiegraad is dus belangrijk voor het uiteindelijke 

succes van de fonds.  

 

Vrijheid en zichtbaarheid 

Een OZB-model kent veel vrijheid en kan ingericht worden 

naar eigen keuze. Ondernemers in Arnhem bijvoorbeeld vin-

den het fijn dat het indienen van een projectaanvraag laag-

drempelig is en vele malen makkelijker dan een subsidieaan-

vraag. Ondernemers halen zo ook makkelijker steun op voor 

een collectief project. In Groningen is er de laatste jaren ge-

werkt aan de zichtbaarheid en de procedures van het fonds, 

dit heeft geleid tot tevredenheid. In bijna alle steden geldt dat 

de besturen bij voorkeur  een afspiegeling zijn van de econo-

mische sectoren in de gebieden en de stad. In Groningen wil-

len zij hier nog meer op in zetten om zo een betere zichtbaar-

heid te krijgen. 

 

Professionelere aanpak 

De periode voor het Ondernemersfonds waren alle onderne-

mersverenigingen in Delft voor de financiering met name af-

hankelijk van de bereidheid tot een vrijwillige bijdrage. Het 

fonds heeft ervoor gezorgd dat er structureel meer middelen 

beschikbaar zijn waardoor ondernemers gerichter toekomst-

plannen kunnen maken en bovendien voor langere termijn 

verplichtingen aan kunnen gaan. Met andere woorden: de or-

ganisatiestructuren zijn geprofessionaliseerd.  

 

Fondsmanager 

In Delftzijn ondernemers erg blij met de fondsmanager die 

als spin in het web fungeert. Over het algemeen is de fonds-

manager bij vergaderingen aanwezig om voorbeelden aan te 

dragen, successen te delen en ideeënvorming te stimuleren. 

De manager neemt werk uit handen van de ondernemers.  

 

Eén team, één taak 

Het feit dat een ondernemersfonds op OZB-basis niet gericht 

voor een enkele sector (bijvoorbeeld winkels) en in een enkel 

gebied (bijvoorbeeld binnenstad) kan worden ingezet maar 

voor alle ondernemingen en vastgoedeigenaren in de hele 

gemeente geldt, lijkt in de steden waar al een fonds is, in eer-

ste instantie een complicatie. Maar na verloop van tijd wordt 

juist die veelheid als een grote verworvenheid van het fonds 

ervaren: de context waarbinnen ondernemingen hun positie 

bepalen wordt veel breder en rijker. En er vindt nieuwe 

marktschepping plaats, door het ontstaan van nieuwe zaken-

relaties.4  
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 2.5.2 Valkuilen 

Onbekend maakt onbemind  

Ongeveer 20 tot 25 procent van de ondernemers in de on-

derzochte gemeenten is niet op de hoogte van het onderne-

mersfonds, waar ze wel aan meebetalen. In Utrecht en Delft 

zijn circa 1 op de 5 ondernemers niet op de hoogte van het 

fonds. In Breda is dit zelfs 1 op 4. Dit percentage wordt nog 

hoger in gebieden zonder overkoepelende of goede organi-

satiestructuur. Daarnaast wordt het fonds niet door iedereen 

goed begrepen waardoor ondernemers niet op de hoogte zijn 

over de beschikbare middelen of hoe ze zelf kunnen mee-

denken. Dit is ook het geval in Arnhem waar voornamelijk 

vastgoedeigenaren, winkeliersverenigingen buiten de binnen-

stad en de sportsector het fonds moeilijk weten te vinden. 

Opvallend is ook dat vrijwel geen van de ondernemers een 

duidelijk idee heeft van het huidige OZB-percentage en de fi-

nanciële uitkomsten daarvan (vaak maar een  

beperkte bedrag per belastingplichtige); bijna niemand weet 

dus hoeveel hij of zij bijdraagt aan het fonds. 

 

Geen goed proces 

In Lisse is er zonder betrekking van ondernemers zomaar de 

OZB-belasting verhoogd. Hier heeft het bijna twee jaar ge-

duurd voordat ondernemers wisten waarom dit was en wat 

de bedoeling van het fonds was. Dit laat wel zien dat een 

proces en het goed betrekken van stakeholders erg belang-

rijk is.  

 

Koplopers en kartrekkers 

Veel fondsen hebben moeite met het vinden van koplopers 

die andere ondernemers en vastgoedeigenaren aansporen 

en over de streep trekken. Ook blijkt dat vastgoed en zzp-ers 

lastig te mobiliseren groepen zijn. Dit is het geval in bijna alle 

gemeenten.  

 

Grote OZB-betalers niet overtuigd 

Delft is een stad waarin de onderwijssector een belangrijke 

positie heeft. Stakeholders als de TU Delft en TNO leveren 

naar rato een aanzienlijke bijdrage aan het fonds. In de ge-

bieden waar deze partijen actief zijn, komt de samenwerking 

soms moeizaam van de grond.  

 

Te lage tarifering en budgettering  

In Arnhem zijn de middelen binnen het fonds onvoldoende 

toereikend om grotere projecten te realiseren en een serieus 

effect te hebben op de economische agenda van de ge-

meente en de regio. De middelen zijn niet toereikend om pro-

actief beleid te voeren. Daarnaast vindt de binnenstad van 

Arnhem dat er te weinig budget is, terwijl er steeds meer ta-

ken bij de binnenstad organisatie zijn komen te liggen. Na af-

trek van sfeerverlichting en bloemdecoratie blijft er weinig 

over. Het is dus belangrijk dat op voorhand goede en haal-

bare doelstellingen worden geformuleerd om teleurstelling te 

voorkomen. 

 

Weinig innovatie 

In Arnhem en Delft lijkt het dat er voorrang wordt gegeven 

aan samenwerkingsprojecten binnen de erkende structuren. 

Samenwerkingen buiten de eigen “bloedgroep” worden hier-

door gemist.  

 

Niet transparant besluitvormingsproces 

Het is bij de aanvragers vaak onduidelijk waarom projecten 

wel/niet worden toegewezen. In Arnhem is er een oproep ge-

plaatst om besluitvorming transparanter te maken door bij-

voorbeeld notulen van alle vergaderingen openbaar te ma-

ken, door te gaan werken met objectieve scoreformulieren 

die aan een aanvrager na afloop worden toegestuurd of door 

na afloop met aanvragers in gesprek te gaan. In Arnhem is er 

een stichting en geen vereniging, waar dit aan te wijten is.  

 

Te laat 

In Meppel is de fout gemaakt door de agrarische sector vanaf 

een later stadium te betrekken. Aangezien de sector niet blij 

was met de valse start maar er geen juridische mogelijkheid 

was om het fonds te starten zonder de bijdrage van de agra-

rische ondernemers, is ingestemd met het fonds onder voor-

waarde dat zij het geld terug konden vorderen. Dit is dan ook 

gebeurd.  
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3 Oprichten 
ondernemersfonds 

 

In Nijmegen is er begripsverwarring omtrent het ‘Onderne-

mersfonds’. In andere gemeenten wordt er namelijk gespro-

ken van een ondernemersfonds indien er geld vanuit vast-

goedeigenaren en/of ondernemers via een (OZB-belasting) 

heffing wordt geïnd, en deze inkomst geoormerkt wordt als 

investering voor winkel- of bedrijfsgebieden. Dit is in Nijme-

gen niet het geval. BRO heeft in voorgaand onderzoek al 

aangegeven dat het raadzaam is de huidige OZB-constructie 

te formaliseren in een ‘Ondernemersfonds OZB-constructie’ 

(zoals in andere steden gehanteerd wordt). Bij deze con-

structie wordt een deel van de OZB-belasting geoormerkt 

aan het Ondernemersfonds (met trekkingsgebieden). Naast 

een eigenaren-opslag kan er een gebruikersopslag worden 

geïntroduceerd.  Dit hoofdstuk zal kort ingaan op het OZB-

fonds en daarna een voorstel voor de te doorlopen stappen 

voor Nijmegen.  

3.1 Het OZB-fonds 

Het oprichten van een ondernemersfonds is doorgaans een 

zaak van ondernemers of vastgoedeigenaren. De gemeente 

speelt een faciliterende rol bij de komst van een onder-

nemersfonds. Enkel de gemeenteraad kan besluiten tot in-

stallatie van een Ondernemersfonds door aanpassing van de 

belastingtarieven (OZB of reclamebelasting). De raad gaat 

daar doorgaans alleen mee akkoord als de ondernemers 

aankomen met een goed beargumenteerd plan, een idee 

over de organisatie en aansturing van het fonds (gebiedsin-

deling, heffingsvariant, hoogte van de bijdrage, ambities en 

uitdagingen, bestedingsvoorstellen). Het uitschrijven van een 

grootschalige peiling of enquête is niet verplicht voor de 

  
5  Bochove, A. van: Veertien veel gestelde vragen over een ondernemersfonds (2014)  

komst van een fonds. Als de gemeente akkoord gaat, komt 

er een stichting of vereniging die de gelden beheert. In een 

convenant worden de afspraken met de gemeente vastge-

legd. Het OZB-fonds is een instrument voor de versterking en 

samenwerking van het lokale ondernemerschap. Het is geen 

doel op zich. Het fonds wordt binnen de gemeente gevuld 

door een verhoging van de OZB voor niet-woningen; de zo-

genoemde OZB-opslag.  

 

Het OZB-fonds is voor en door (vastgoed)onderne-

mers. Dat betekent dat het bedoeld is voor de financiering 

van de collectieve belangen van (vastgoed)ondernemers, 

waarbij alles wat ondernemers langs democratische weg 

bestemmen als hun collectieve belang, een valide be-

stemming is. Het OZB-fonds laat geen ruimte voor zoge-

noemde freeriders. Dat betekent dat iedere gebruiker of 

vastgoedeigenaar van niet-woningen gaat meebetalen 

aan het fonds. De betaler die vaak wordt beschreven als 

“de ondernemer” valt daarmee samen met de belastingca-

tegorie niet-woningen. Dat betekent dat niet alleen com-

merciële bedrijven, zoals winkels, horeca, kantoren, 

dienstverlening etc. meebetalen aan de opslag, maar ook 

non-profit organisaties zoals de overheid, het onderwijs, 

cultuur, sport en welzijn. Alleen het wettelijk van OZB vrij-

gestelde vastgoed (waaronder gemeentelijke gebouwen 

en kassen) doet niet mee. 

3.2 Voorstel stappen Nijmegen 

Om een fonds te starten is het eigenlijk voldoende om tij-

dens het jaarlijkse besluit van de raad over de belasting-

tarieven rekening te houden met het fonds. Dat kan in de 

decembervergadering van de gemeenteraad. Of wettelijk ge-

zien zelfs nog ter vergadering door het indienen van een 

amendement op de tarievenverordening5. Dit betekent niet 

dat dit de juiste of koninklijke weg is, het kan zelfs leiden tot 

veel weerstand (zie het voorbeeld van Lisse). Raadzaam is 

om intern draagvlak te creëren door met het college en de 

raad in gesprek te gaan over de mogelijkheden van invoeren 

van het fonds. Hiervoor is er een initiatiefgroep van onderne-

mers en vastgoedeigenaren nodig en een minimale goodwill 

bij de gemeente. Daarna komt het erop aan dat er voldoende 

extern draagvlak is. Het verhaal moet zowel naar gemeente 

als naar ondernemers en vastgoedeigenaren duidelijk zijn. 

Hieronder volgen de stappen op hoofdlijnen die door de di-

verse stakeholders moeten worden gezet om een onderne-

mersfonds in te kunnen regelen. Wij onderscheiden hierin 

twee fases, waarbij in de eerste fase een structurele bijdrage 

van de vastgoedsector wordt geborgd. In de tweede fase 

wordt er naar een structurele bijdrage vanuit ondernemers 

gewerkt.  

 

3.2.1 Fase 1 

In de eerste fase is het van belang dat de bijdrage die de 

vastgoedeigenaren al betalen (middels de OZB-heffing) 

deels geoormerkt wordt. Op deze manier wordt er een struc-

turele bijdrage voor het ondernemersfonds gerealiseerd. Dit 

kan met behulp van de volgende stappen: 

 

1. Gesprek ondernemers en gemeente: de Taskforce 

Ondernemersfonds Nijmegen, eventueel aangevuld met 

andere belangrijke spelers, (een ambassadeursgroep) 

gaat het gesprek aan met de gemeente Nijmegen (bij 

voorkeur de wethouder en aangesloten ambtenaar) over 

de mogelijkheid van het structureel alloceren van het on-

dernemersfonds. Belangrijk is dat in dit gesprek wordt 
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aangegeven waarom de structurele allocatie belangrijk is 

en wat de positieve effecten hiervan zijn op de Nij-

meegse economie.  

 

2. Uitgangspunten en go/no go: Uit het gesprek met de 

gemeente moet blijken hoe zij tegenover de structurele 

allocatie van de OZB-geleden staat. Indien gemeente 

positief tegenover de structurele allocatie staat, dient de 

verordening te worden aangepast (zie stap 3). Indien de 

gemeente meer draagvlak wenst of aanvullende input 

stellen wij de stappen 4 t/m 6 voor. Onderstaande stap-

pen zijn dus puur indicatief en hangen erg af van de uit-

komsten van het gesprek met de gemeente.  

 

3. Aanpassing verordening: De gelden die vanuit de 

vastgoedeigenaren worden ingezet om het huidige on-

dernemersfonds te voeden, (circa € 600.000,-) worden 

structureel gealloceerd voor het Ondernemersfonds. Een 

percentage wordt geoormerkt vanuit de huidige OZB-op-

slag. De verordening dient samen met de belasting-

dienst en juristen vanuit de gemeente te worden aange-

past. Inzage in de opbrengsten vanuit de OZB-heffing is 

cruciaal. 

 

4. Draagvlak aantonen: Indien de gemeente geen structu-

rele allocatie van de OZB-gelden voor het ondernemers-

fonds wil borgen op de korte termijn, kan er met vol-

doende draagvlak wellicht extra noodzaak worden aan-

getoond. Het is daarom raadzaam om een (door de ver-

schillende ondernemersverenigingen en eventueel gro-

tere vastgoedeigenaren) getekend manifest/verklaring te 

hebben om dit draagvlak aan te tonen. 

 

5. Opstellen plan: Naast het verzamelen van voldoende 

draagvlak is het belangrijk om een plan op te stellen, 

met daarin de ambities en doelstellingen die gereali-

seerd kunnen worden met de structurele bijdrage. Dit zal 

de noodzaak van een structurele bijdrage aan het fonds 

onderschrijven.  

 

6. Terug naar de gemeenteraad: met het plan en de op-

gehaalde handtekeningen onder het manifest/verklaring 

keert de ambassadeursgroep terug naar de gemeente. 

Als er aantoonbaar draagvlak is onder de eigenaren, zal 

dit bijdragen aan de houding van de gemeente ten aan-

zien van het fonds. Indien de gemeente akkoord is, kan 

de verordening worden aangepast (zie punt 3).   

 

3.2.2 Fase 2 

In de tweede fase wordt er naar een structurele bijdrage van-

uit de ondernemers gewerkt.  De bestaande lidmaatschap-

pen aan de verenigingen komen (grotendeels) te vervallen 

en hier komt de OZB-opslag voor gebruikers voor in de 

plaats. Op deze manier worden freeriders uitgesloten en is er 

voor de ‘georganiseerde’ ondernemers zo min mogelijk las-

tenverzwaring. Hieronder volgen de stappen op hoofdlijnen 

die door de diverse stakeholders moeten worden gezet om 

een ondernemersfonds in te kunnen regelen.  

 

1. Startgesprek stakeholders: het idee begint vaak bij 

een “ambassadeursgroep” van ondernemers, van daar-

uit is het belangrijk om ook andere stakeholders te infor-

meren en te betrekken. In het geval van Nijmegen zal 

een ambassadeursgroep van ondernemers, waaronder 

de Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen (bestaande 

uit vertegenwoordigers van het Economisch  Collectief 

Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO/NCW Arn-

hem-Nijmegen en Stichting Huis voor de Binnenstad) 

aan de slag gaan met de mogelijkheden en kansen. 

Zeer bepalend voor het proces en de intensiteit hiervan 

is de opzet van het ondernemersfonds van Nijmegen: 

vervallen de bestaande lidmaatschappen aan de onder-

nemersverenigingen? Zijn de OZB-belasting budgetten 

van vastgoedeigenaren gealloceerd? Komt er ook een 

structurele subsidie vanuit de gemeente? Een advies 

hierover is uitgewerkt in hoofdstuk 4. Op basis hiervan 

kan bepaald worden op welke manier partijen geënthou-

siasmeerd en betrokken worden. Er kan al voorzichtig 

gepolst worden bij andere (grotere) ondernemers of er 

animo is voor het in te stellen ondernemersfonds voor 

gebruikers. Het is belangrijk dat deze eerste stap een 

goed inzicht geeft in de haalbaarheid van het plan.  

 

2. Gesprek gemeente: Na het startgesprek is het wense-

lijk om met de gemeente een gesprek aan te gaan.  Op 

deze manier kan alvast gepeild worden wat de gedach-

ten en ideeën van de gemeente zijn bij het inregelen van 

dit “nieuwe” ondernemersfonds voor gebruikers. Eventu-

ele punten van de gemeente kunnen meegenomen wor-

den in het plan, om zo de haalbaarheid later te vergro-

ten. Ook kan er afgesproken worden hoe en op welke 

manier de ambassadeursgroep het draagvlak voor het 

fonds kan aantonen. 

 

3. Definiëren trekkingsgebieden: Het vaststellen van de 

gebieden en de sectoren waarbinnen ondernemers hun 

trekkingsrechten uitoefenen is een kwestie van maat-

werk. Bij het opzet van de meeste fondsen is er voor ge-

kozen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de al bestaande 

ondernemersverenigingen en deze te laten gelden als 

trekkingsgebieden. In Nijmegen kan er gekozen worden 

voor de indeling die nu gebruikt wordt (binnenstad, ove-

rige winkelgebieden, bedrijfslocaties). De gedefinieerde 

trekkingsgebieden zullen worden opgenomen in het bu-

sinessplan (volgende stap). Het is raadzaam de trek-

kingsgebieden voor zowel vastgoed (fase 1) als onder-

nemers op dezelfde manier in te richten.  
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4. Opstellen plan: Indien andere stakeholders en de ge-

meenteraad positief zijn, is het belangrijk dat er een plan 

wordt opgesteld. In dit plan moeten de ambities en 

doelstellingen van het ondernemersfonds duidelijk 

verankerd zijn. Wat in het geval van Nijmegen wel erg 

belangrijk is om te bepalen is welk deel van de OZB-op-

slag structureel geoormerkt wordt voor het onderne-

mersfonds. Mogelijk zal dit de gehele OZB-opslag voor 

gebruikers zijn, omdat deze groep nu niet betaalt. Wij ra-

den aan om te kijken naar de hoogte van het lidmaat-

schap van de ondernemersverenigingen in de diverse 

gebieden, en deze om te zetten naar een structurele bij-

drage van het fonds. Belangrijk is om er rekening mee te 

houden dat sommige ondernemers twee aanslagen 

gaan krijgen, zowel voor hun pand als voor hun onder-

neming.  

 

Geen Ondernemersfonds zonder een sterk inhoudelijk 

plan 

Om zowel bij ondernemers, vastgoedeigenaren als ge-

meente draagvlak te creëren voor het Ondernemersfonds, 

is het van essentieel belang dat hier een sterk inhoudelijk 

plan onderligt, waarin de ambities voor de stad verankerd 

zijn. Inhoudelijke ambities kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 Innovatie: inzet op stimuleren van vernieuwende 

koppelingen tussen stakeholders en profilering van 

de innovatieve kracht van Nijmegen. 

 (City)marketing: blijvende inzet op sterke sectoren 

via (city)marketing en acquisitie onder de paraplu van 

‘Old City, Young Vibe’. 

 Circulariteit & duurzaamheid: stimuleren herge-

bruik, invulling last mile, duurzaam ondernemerschap 

en verbinden van circulaire ondernemers. 

 Ondernemerschap & Human Capital: stimuleren 

van bedrijvigheid met voldoende, kwalitatief goede 

werklocaties en professioneel parkmanagement, aan-

pakken van krapte op de arbeidsmarkt en samenwer-

king tussen overheid, onderwijs en ondernemers ver-

beteren.  

 

5. Draagvlakcreatie: het creëren van draagvlak, hoewel 

niet verplicht, is een essentieel onderdeel om het fonds 

succesvol te maken. Wij stellen voor om de volgende 

stappen te doorlopen om zo tot een groot draagvlak te 

komen:   

 Ondernemersverenigingen: organiseren van 

(eventueel meerdere) bijeenkomsten waar georgani-

seerde ondernemers op de hoogte gesteld worden 

van de plannen. Tijdens de bijeenkomst moet er ge-

legenheid zijn voor ondernemers om input te leve-

ren en vragen te stellen. De voor- en nadelen voor 

de individuele bijdrageplichtigen moeten duidelijk uit 

te leggen zijn.  

 Inloopavond: voor alle niet georganiseerde onder-

nemers is het tevens wenselijk om een inloopavond 

te organiseren waar deze groep terecht kan met 

vragen en hun input.  

 Persoonlijke rondes:  Het is raadzaam om bij de 

grotere bedrijven in Nijmegen langs te gaan om zo 

steun te krijgen.  

 Publiciteit: Zorg dat er voldoende publiciteit is om 

ook niet-georganiseerden toch te bereiken en deze 

ondernemers in staat te stellen om te reageren. 

Denk hierbij aan publicaties in de lokale krant, op 

social media en/of op de websites.  

Voorbeelden laten zien dat hoe groter het draagvlak, hoe be-

ter bekend het fonds is bij alle bijdrageplichtigen en hoe suc-

cesvoller het fonds uiteindelijk kan zijn. Om vanuit de private 

sector extra gelden los te weken, zal het voor de draagvlak-

creatie noodzakelijk zijn dat hier een structurele bijdrage van-

uit de gemeente voor de winkel- en werklocaties voor de ko-

mende jaren tegenover wordt gezet. Met een ‘solidariteits-

fonds’ kan de gemeente ondernemers een hart onder de 

riem steken en de gemeentelijk economie zoveel mogelijk vi-

taal worden gehouden. 

 

6. Oprichten organisatiestructuur: Voordat het onderne-

mersfonds van start kan, moet een stichting of vereni-

ging opgericht worden door de gebruikers en/of eigena-

ren. Het is gewenst dat een ondernemersfonds een pri-

vaatrechtelijk rechtspersoon is, omdat er op deze manier 

dan geen publiekrechtelijke belangen in de weg staan. 

Daarnaast biedt een private organisatie de mogelijkheid 

om slagvaardig, efficiënt en professioneel als marktpartij 

op te treden. Voorkeur voor organisatorische borging is 

dus een verenigstructuur waar iedere ondernemer dus 

lid van (kan) worden, dit verhoogt het democratische ge-

halte. Belangrijk is ook dat er wordt nagedacht over een 

Bestuur en een Raad van Advies en de invulling hiervan.  

 

Bestuur 

Het bestuur zal worden gevormd door verschillende on-

dernemers en/of voorzitters van bestaande verenigingen. 

Denk hierbij aan de binnenstadsmanager of de voorzitter 

van het Industriële Kring Nijmegen. De taken van het be-

stuur zullen bestaan uit de volgende onderdelen: 

 Beheer van de subsidierelatie met de gemeente, 

toetsing van bestedingsvoorstellen rekening en ver-

antwoording afleggen naar de gemeente; 

 Informatievoorziening en terugkoppeling naar de 

ondernemers, vastgoedeigenaren en verenigingen; 
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 Bevorderen samenwerking helpen bij oprichting 

van nieuwe allianties en verenigingen, ideeën aanle-

veren en gemeentebreed samenhang bewerkstelli-

gen. 

 

Adviesraad 

In de Adviesraad zullen vertegenwoordigers van de on-

dernemersnetwerken in de verschillende gebieden van 

Nijmegen plaatsnemen. De Adviesraad is een klankbord 

en/of adviseur van het bestuur van het ondernemers-

fonds. Doel is om op informele wijze stadsbrede en ge-

bied overschrijdende zaken te bespreken.  

 

7. Handtekeningen verzamelen: Hoewel het dus niet ver-

plicht is om een draagvlakmeting uit te voeren voor de 

realisatie van een fonds, zal de gemeenteraad de initia-

tiefnemers wel vragen om draagvlak aan te tonen. Het 

kan daarom handig zijn om een (door de verschillende 

ondernemersverenigingen en eventueel grotere bedrij-

ven) getekend manifest/verklaring te hebben.  

 

8. Terug naar de gemeenteraad: met het plan en de op-

gehaalde handtekeningen onder het manifest/verklaring 

keert de ambassadeursgroep terug naar de gemeente. 

Als er aantoonbaar draagvlak is onder de gebruikers, zal 

dit bijdragen aan de houding van de gemeente ten aan-

zien van het fonds. Bepalend is echter in hoeverre er ex-

tra budgetten worden aangewend. Indien de gemeente 

akkoord is kan de gemeenteraad het voorstel van het 

college van B&W aannemen om OZB te gaan heffen bij 

gebruikers. Let op: een ondernemersfonds kan dus al-

leen door de gemeenteraad in werking worden gesteld! 

 

 

Tip! 

Lanceer het fonds als experiment voor een bepaald aantal 

jaar. Op deze manier hoeft niemand ja te zeggen tegen 

iets wat voor “altijd” zal bestaan. Ze zeggen ja tegen een 

experiment. Met een ingestelde evaluatie na een X aantal 

jaar kan dan blijken of het fonds inderdaad succesvol is.  

 

9. Evaluatie: De looptijd van het fonds wordt bij vaststelling 

vastgelegd. Wij adviseren om het fonds na een X aantal 

jaar (bijvoorbeeld 5 jaar) te evalueren door middel van 

een gemeentebrede enquête. Hierna kan de gemeente-

raad beslissen om het fonds te verlengen. In principe 

wordt een fonds ingesteld voor onbepaalde tijd. Het 

fonds kan op twee manieren worden beëindigd: 

 De gemeenteraad vindt dat het fonds zich niet aan 

de afspraken en het plan heeft gehouden. De raad 

kan het fonds dan beëindigen. 

 De bijdrageplichtigen laten met aantoonbaar draag-

vlak zien dat ze het fonds willen beëindigen. De 

raad kan het fonds dan beëindigen. 
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4 Advies 
Ondernemersfonds 
Nijmegen 

 

Er kan veel lering getrokken uit de processen, successen en 

valkuilen van andere gemeenten. Maar momenteel is er veel 

onzekerheid bij ondernemers en vastgoedeigenaren van-

wege alle genomen maatregelen als gevolg van de Corona- 

crisis. In dit hoofdstuk geven wij een eerste advies hoe een 

Ondernemersfonds in deze tijd toch met succes ingericht zou 

kunnen worden.  

 

4.1 Noodzaak tot samenwerking 

Steeds meer ondernemers merken de gevolgen van de 

maatregelen die de overheid heeft genomen om het Corona-

virus te bestrijden. Ze moeten zoeken naar nieuwe manieren 

om hun klanten te bereiken en de onderneming klaar maken 

voor de 1,5-meter samenleving. In een aantal branches leidt 

dit tot aanzienlijke omzetverliezen. Ook vastgoedeigenaren 

merken daar de gevolgen van en zien dat de huur steeds 

moeilijker kan worden betaald. Om de schade zoveel moge-

lijk te beperken, is samenwerking tussen partijen juist nu be-

langrijker dan ooit. Samenwerking levert nieuwe creatieve 

ideeën en versterkt de solidariteit. Een georganiseerde 

vorm van samenwerking (of dat nou een BIZ is, centrumma-

nagement of een ondernemersfonds) is een krachtig middel 

om de crisis door te komen. Een sterke samenwerking maakt 

het makkelijker om lokaal snel collectieve initiatieven van de 

grond te krijgen, projecten te intensiveren en nieuwe crea-

tieve wegen te vinden voor ondernemers én vastgoedeigena-

ren waarvoor ook financiering beschikbaar is. De organisatie-

graad en solidariteit wordt met zo’n impuls versterkt wat ook 

op langere termijn kansen biedt. En dat zal zeker nodig zijn. 

Met het oog op de aankomende recessie is samenwerking 

nog belangrijker geworden. Ook een coöperatieve houding 

vanuit de gemeente is noodzakelijk om de ‘lasten’ van deze 

crisis zoveel mogelijk te verlichten. Deze boodschap zal es-

sentieel worden om een fonds in deze tijd te kunnen verko-

pen. Daarnaast dient er zeer zorgvuldig te worden omge-

sprongen met lastenverzwaring en hoe je dit verhaal naar de 

ondernemers en vastgoedeigenaren gaat brengen.   

 

4.2 Advies 

Juist in deze tijd moeten alle zijlen worden bijgezet om de 

winkel- en werkgebieden in de gemeente Nijmegen vitaal te 

houden. Hiervoor zal inzet en (financiële) betrokkenheid van-

uit alle partijen noodzakelijk zijn en iedere partij vanuit zijn of 

haar verantwoordelijkheid en achterban een aandeel in moe-

ten nemen. Wij denken dat dat met de volgende opzet het 

meest haalbaar is en op het meeste draagvlak kan rekenen: 

1. Ondernemers: OZB-opslag in plaats van huidige lid-

maatschappen. Op basis van de huidige lidmaatschap-

pen aan winkel- en bedrijfsverenigingen wordt er een ge-

legitimeerd % OZB-opslag berekend wat reëel is om van 

ondernemers in deze tijd te vragen. De bestaande lid-

maatschappen aan de verenigingen komen te vervallen 

en hier komt de OZB-opslag voor in de plaats (dit geldt 

ook voor de reclamebelasting in de binnenstad, mits de 

OZB-opslag hier in lijn mee is). Op deze manier worden 

free-riders uitgesloten en is het uitgangspunt dat er voor 

‘georganiseerde’ ondernemers geen lastenverzwaring 

optreedt. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad be-

reid is dit voor ondernemers (gebruikers) in te voeren. 

Momenteel wordt er bij deze groep geen OZB-opslag 

geheven. Voor enkele sectoren, waaronder de agrari-

sche sector, kan er nagedacht worden over een terug-

gave van de geinde gelden.  

2. Vastgoedeigenaren: geen lastenverzwaring maar 

structureel oormerken van OZB-opslag. Aangezien 

de OZB-belasting in Nijmegen wel drie keer hoger ligt 

dan in veel referentiesteden, is er in Nijmegen dus al 

een grote pot wat via de OZB-belastingen binnen komt. 

Ons advies is om deze OZB-belasting voor een percen-

tage structureel te oormerken aan het ondernemers-

fonds, naar voorbeeld uit andere steden. Het bedrag wat 

nu structureel als subsidie wordt vrijgemaakt voor het 

ondernemersfonds, kan het uitgangspunt zijn. Een struc-

turele aanvullende subsidie vanuit de gemeente (zie 

punt 3) is dan wel voorwaarde om draagvlak te verwer-

ven.  

3. Gemeente: extra subsidie. Om vanuit de private sector 

(zijnde gebruikers, zie punt 1) extra gelden los te weken, 

zal het voor de draagvlakcreatie noodzakelijk zijn dat 

hier een structurele bijdrage vanuit de gemeente voor de 

winkel- en werklocaties tegenover wordt gezet. Anders 

betekent het in de praktijk alsnog, ten opzichte van de 

huidige situatie, enkel een lastenverzwaring bij de onder-

nemers. Ook met het Corona-virus en de aankomende 

recessie kan een nieuwe subsidie vanuit de gemeente 

als een ‘solidariteitsfonds’ vanuit de gemeente worden 

ingezet, om ondernemers en vastgoedeigenaren in deze 

tijd een hart onder de riem te steken en de economische 

structuur in de gemeente vitaal te houden.  

 

Door de geldstromen naar winkel- en werkgebieden in Nijme-

gen op deze manier te gaan borgen, komt er structureel extra 

geld ter beschikking om gezamenlijk te investeren en lange-

termijn plannen te ontwikkelen. Een strategie die in deze tijd 

heel hard nodig is. Voorstel van BRO is het Ondernemers-

fonds in te richten, in lijn met de ervaringen in andere steden 

genoemd in dit onderzoek. Dus een fonds waarin een % uit 

de OZB-opslag geoormerkt is en middels trekkingsgebieden 

is vastgelegd hoe gebieden en sectoren aanspraak kunnen 
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maken op het geld, beheert door een onafhankelijke stichting 

of vereniging. Voorwaarde voor succes is wel een sterke am-

bassadeursgroep vanuit ondernemers en vastgoedeigena-

ren, die enthousiasmeert en het belang van de samenwer-

king uitdraagt. En natuurlijk een coöperatieve houding vanuit 

de gemeente. Een sterk inhoudelijk plan, waarin de ambities 

worden vastgelegd, vormt hiervoor de basis.   

 

4.3 Beoogd tijdspad 

Ons advies is om bovenstaande via een zogenoemde twee-

trapsraket in werking te zetten waarbij eerst de structurele 

bijdrage van de vastgoedsector wordt geborgd. Hierna kan er 

naar een structurele bijdrage vanuit ondernemers worden  

gewerkt, gekoppeld aan een geoormerkte subsidie vanuit de 

gemeente: 

1. Structurele bijdrage vastgoedsector: Eerst wordt er in 

2020 gewerkt om de gelden die vanuit de vastgoedeige-

naren worden ingezet om het huidige Ondernemers-

fonds te voeden, (circa € 600.000,-) structureel te alloce-

ren voor het Ondernemersfonds, door een % te oormer-

ken uit de huidige OZB-opslag, naar voorbeeld uit an-

dere steden (o.a. Leiden en Delft). Geen lastenverzwa-

ring is het uitgangspunt.  

2. Structurele bijdrage ondernemers en gemeente: 

Daarna wordt er op basis van de huidige lidmaatschap-

pen aan winkel- en bedrijfsverenigingen een gelegiti-

meerd % OZB-opslag berekend wat reëel is om van on-

dernemers in deze tijd te vragen. De bestaande lidmaat-

schappen aan de verenigingen komen te vervallen en 

hier komt de OZB-opslag voor gebruikers per 1 januari 

2022 voor in de plaats. Op deze manier worden 

freeriders uitgesloten en is het uitgangspunt dat er voor 

‘georganiseerde’ ondernemers geen lastenverzwaring 

optreedt. Om vanuit de private sector extra gelden los te 

weken, zal het voor de draagvlakcreatie noodzakelijk zijn 

dat hier een structurele bijdrage vanuit de gemeente 

voor de winkel- en werklocaties voor de komende jaren 

tegenover wordt gezet. Gezien de aankomende recessie 

kan een nieuwe subsidie vanuit de gemeente als een 

‘solidariteitsfonds’ vanuit de gemeente worden ingezet, 

om ondernemers en vastgoedeigenaren in deze tijd een 

hart onder de riem te steken en de economische struc-

tuur in de gemeente vitaal te houden. Essentieel voor 

draagvlakcreatie is het vormgeven van een sterk inhou-

delijk plan, in samenwerking met de diverse gebieden in 

de stad en de gemeente.  
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