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DOEL: Besluiten
Het college is op grond van de Algemene Subsidieverordening bevoegd tot het vaststellen en verlenen
van subsidies. Aan de subsidieverlening zijn voor de gemeente geen kosten verbonden, omdat deze
gedekt wordt uit de extra reclameopbrengsten in de binnenstad via de reclamebelasting. Met de
subsidieverlening wordt uitvoering gegeven aan de door de raad goedgekeurde meerjarige overeenkomst tot 1 januari 2013 met de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad.

B&W
1. Het college besluit de subsidie voor de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem:
 voor 2009 vast te stellen op € 121.000, - en voor 2010 op € 394.000,  voor 2011 te verlenen voor een bedrag van € 359.000, - op basis van het ingediende
activiteitenplan.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten uit dit besluit worden zowel voor de
restantsubsidieafrekening 2009-2010 als voor de subsidieverlening 2011 volledig gedekt binnen
de begroting programmalijn 6;
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
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1. Inleiding
Op 28 mei 2009 heeft de raad op verzoek van de ondernemersvertegenwoordigers
in de binnenstad van Haarlem ingestemd met een meerjarige overeenkomst tot 1-12013 met de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem ( hierna te noemen
de Stichting). Hierin is vastgesteld om vanaf 1 juli 2009 tot 1 januari 2013 een
jaarlijkse subsidiebijdrage voor het ondernemersfonds toe te kennen aan de
Stichting tot maximaal de geïncasseerde heffing van de reclamebelasting in de
binnenstad na aftrek van de invoering- en invorderingskosten door Cocensus en de
voor het tijdstip van invoering van de reclamebelasting door de gemeente
ontvangen precario voor de reclame. Voor de gemeente zijn er dus geen kosten
verbonden aan de subsidiebijdrage aan het ondernemersfonds die gedekt wordt uit
de extra opbrengst via de reclamebelasting.
In deze overeenkomst zijn tevens prestatieafspraken opgenomen dat de Stichting
zich in ieder geval zal richten op collectieve belangenbevordering van ondernemers
in de binnenstad van Haarlem, waarbij invulling wordt gegeven aan de afspraken
vastgelegd in het convenant “Versterking van de economische positie van de
binnenstad van Haarlem 2007-2012”, ondersteuning wordt gegeven aan
ondernemersverenigingen bij het opstellen van werkplannen en het uitvoeren van
activiteiten, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de niet georganiseerde
ondernemers in de binnenstad van Haarlem en tenslotte de subsidiebijdrage aan het
ondernemersfonds uitsluitend besteed wordt aan deze prestatieafspraken.
In het bijgaande brief en begroting 2009/2010 legt de Stichting verantwoording af
over de uitgaven en de gerealiseerde prestaties in 2009/2010. Voor 2011 heeft de
Stichting een subsidieaanvraag van € 359.000 met activiteitenplan ingediend wat
past in de bovenaangehaalde overeenkomst. Op basis van de ingediende en
inhoudelijke/financiële verslagen is beoordeeld dat de subsidies rechtmatig zijn
besteed in 2009/2010 en de prestaties die met de instelling zijn afgesproken zijn
gehaald.
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de subsidie voor de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad
Haarlem :
 voor 2009 vast te stellen op € 121.000, - en voor 2010 op € 394.000,  voor 2011 te verlenen voor een bedrag van € 359.000, - op basis van
het ingediende activiteitenplan.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten uit dit besluit worden
zowel voor de restantsubsidieafrekening 2009-2010 als voor de
subsidieverlening 2011 volledig gedekt binnen de begroting programmalijn 6;
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Ontwikkeling.
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3. Beoogd resultaat
Vaststelling van de in 2009/2010 verleende subsidie aan de Stichting
Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem conform de richtlijnen van de Algemene
subsidieverordening van de gemeente Haarlem en verlening van een subsidie voor
2011 op basis van het ingediende activiteitenplan:
Evenementen
100.000
City marketing Haarlem
100.000
Haarlem Lichtstad
76.000
Centrum Management Groep
44.000
Overige kosten (accountant, bankkosten, communicatie c.a.)
6.000
Nader te bepalen
33.000
Totaal
359.000
4. Argumenten
Door uitvoering van het activiteitenplan 2009/2010 door de Stichting
Ondernemersfonds is de economische positie van de binnenstad van Haarlem
vesterkt
Met de uitvoering van het activiteitenplan 2009/2010 heeft de Stichting - zoals was
overeengekomen- een bijdrage geleverd aan de gestelde doelen in het convenant
versterking van de economische positie van de binnenstad van Haarlem 2007-2012.
Door de bijdrage aan City Marketing is de Haarlemse binnenstad extra naar buiten
gepromoot, waardoor Haarlem tot een van de meest Gastvrije steden in 2009/2010
is gaan behoren. Door de aanschaf van energiezuinige led-lampen voor de
feestverlichting in de binnenstad is deze voorziening duurzaam geworden.
Daarnaast is de continuïteit van bestaande door de winkeliers georganiseerde
evenementen gewaarborgd en is geïnvesteerd in extra evenementen waardoor meer
bezoekers naar de binnenstad van Haarlem kwamen. Tenslotte is de
organisatiegraad van de winkeliers in de binnenstad verhoogd waardoor de
winkeliers samen sterker staan. In het activiteitenplan 2011 wordt deze lijn
doorgezet met een extra accent op communicatie (een nieuwe website voor de
CMG) en samenwerking. De free riders die profiteren van de extra inspanningen
van de andere ondernemers betalen nu ook mee via de reclamebelasting waardoor
bovenstaande mogelijk is geworden.
De inkomsten, uitgaven en prestaties door de Stichting Ondernemersfonds zijn
transparant verantwoord.
De Stichting heeft in maart 2011 een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle
ondernemers in de binnenstad zijn uitgenodigd.Dit is ook digitaal gebeurd op de
nieuwe website van de CMG voor de ondernemers die niet aanwezig konden
zijn.(www.centrum-haarlem.nl) Op deze wijze is door de Stichting een transparante
verantwoording aan de ondernemers in de binnenstad en de raadsleden afgelegd
over de inkomsten, uitgaven en prestaties van het ondernemersfonds, zoals de raad
verzocht had in de motie voor een transparant ondernemersfonds
De jaarrekening 2009/2010 heeft een goedkeurend oordeel (zonder beperkingen)
van de accountant
De Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem is per 1 juli 2009 officieel van
start gegaan. Het accountantsbureau geeft in haar controleverklaring aan dat de
jaarrekening van 2009 en die van 2010 een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van de Stichting en van het exploitatieresultaat en
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dat deze overeenstemmen met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 van
organisaties zonder winststreven.
Financiële paragraaf
De Stichting heeft inmiddels een voorschotsubsidie ad € 138.000, - voor de 2e helft
van 2009, € 254.400, - voor de 1e drie kwartalen van 2010 en recent € 287.200, voor de le drie kwartalen van 2011 van de gemeente Haarlem ontvangen en bij
Collegebesluit van 31 augustus 2010/305899 is het activiteitenplan 2009/2010
vastgesteld. De door de Stichting geprognosticeerde bijdrage van 4 ton aan het
ondernemersfonds is in 2010 vrijwel gehaald, zodat de voorgenomen ambities
gerealiseerd kunnen worden, zodra de restantsubsidie van 122.600 euro wordt
uitbetaald. Voor 2011 is niet duidelijk wat het verloop
van het aantal
bezwaarschriften zal zijn. De subsidieaanvraag voor 2011 houdt met 359.000 euro
rekening met een risico van 10% aan extra bezwaarschriften. De restantsubsidie
over 2009-2010 van 122.600 euro en subsidie voor 2011 van 359.000,- euro wordt
gedekt uit de begroting programmalijn 6 van 2011 voor 347.000,- euro op de
kostenplaats 1341.4791.1000 product 060101, voor 84.000 euro op de kostenplaats
1341.4669.1180 en voor 50.600 euro op de kostenplaats 1443.4497.6000.
Er is per 31 december 2010 na aftrek van de nog te betalen verplichtingen een eigen
vermogen door de Stichting opgebouwd van € 15.907, -.Uiteraard dienen de
uitgaven van dit eigen vermogen te passen in de met de Stichting overeengekomen
prestatieafspraken
5. Kanttekeningen
Zoals is overeengekomen met de Stichting zal na 1 januari 2012 het functioneren
van het ondernemersfonds geëvalueerd worden door de Stichting in overleg met de
gemeente.
6. Uitvoering
Op grond van de Algemene Subsidieverordening wordt over de subsidieverlening in
twee fasen besloten: bij aanvang door middel van een toekenningsbesluit en
achteraf (na verantwoording door de subsidie-ontvanger) door middel van een
vaststellingsbesluit. Na besluitvorming door het College wordt de Stichting
Ondernemersfonds door middel van een vaststellingsbeschikking over 2009/2010
en een verleningsbeschikking over 2011 op de hoogte gesteld van de
besluitvorming.
7. Bijlagen
 Inkomstenprognose Ondernemers Fonds 2009/2010 ( stand 4e kwartaal
2010)
 Subsidieverantwoording in door de accounant gecontroleerde jaarrekening
2009/2010 van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem en
subsidieaanvraag 2011 inclusief activiteitenplan.
Het college van burgemeester en wethouders
de secretaris

de burgemeester
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Bijlage: Inkomstenprognose Ondernemers Fonds 2009/2010 ( stand 4e kwartaal
2010)
INKOMSTENPrognose (stand 4e kwartaal 2010) Ondernemersfonds 2009
Omschrijving

Baten

Bruto aanslag oplegging

Lasten

€ 324.000

Af: Verminderingen toegekende bezwaarschriften
Netto-opbrengst

-/- € 64.000
€ 260.000

Af: Derving precario-ontvangsten

-/- € 78.000

Bruto Bijdrage aan Ond. Fonds

182.000

Kosten heffing/invordering bezwaar en beroep en

€ 48.500

onderhoud
Invoeringskosten (wordt over 4 jaar afgeschreven)

€ 12.500

Netto Bijdrage aan ondernemersfonds

€ 121.000

INKOMSTENPrognose (stand 4e kwartaal 2010) Ondernemersfonds 2010
Omschrijving

Baten

Bruto aanslag oplegging reclamebelasting

Lasten

€ 598.000

Af: Verminderingen toegekende bezwaarschriften ( -/- € 63.000
ca.10%)
Netto-opbrengst

€ 535.000

Af: Derving precario-ontvangsten 156.000, - minus -/- € 80.000
feestverlichtingsverplichting van 76.000, -*
Bruto Bijdrage aan Ond. Fonds

455.000

Kosten heffing/invordering bezwaar en beroep en

€ 48.500

onderhoud
Invoeringskosten (wordt over 4 jaar afgeschreven)
Netto Bijdrage aan ondernemersfonds

€ 12.500
€ 394.000

*De gemeentelijke verplichting in de feestverlichting van € 76.000, - aan de
Stichting Haarlem Lichtstad is vanaf 2010 overgenomen door de Stichting
Ondernemersfonds
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Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Haarlem
Stadhuis
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Betreft: Subsidieaanvraag 2011 en financiële verantwoording 2009/2010
Geacht College,
Als gevolg van bezwaarprocedures, onduidelijkheid rond derving precario-ontvangsten gemeente, verkleinen
reclame-uitingen door ondernemers en aanloopproblemen bij het implementeren van een nieuw fenomeen, is
lang onduidelijk geweest hoe hoog de inkomsten uit de reclameheffing voor het Ondernemersfonds in 2009 en
2010 zouden bedragen en waar het fonds voor 2011 op kan rekenen. Dankzij een aantal gesprekken met
vertegenwoordigers van de gemeente in het 1e kwartaal van dit jaar is daar nu enige duidelijkheid over.
Op 7 maart jl. heeft het bestuur van de Stichting in de Filharmonie een bijeenkomst georganiseerd voor alle
ondernemers in de binnenstad, waar tekst en uitleg is gegeven over de gang van zaken en over het financiële
reilen en zeilen. Ook is daar de begroting 2011 gepresenteerd. De diapresentatie en het verslag van die
bijeenkomst is te downloaden op de site van de Centrummanagement Groep Haarlem www.centrum-haarlem.nl
Conform de “Overeenkomst inzake Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem” d.d. 16 december 2009 treft u in de
bijlage aan de verantwoording 2009/2010, het ingevulde aanvraagformulier voor de subsidiebijdrage 2011 met
de daarbij behorende begroting 2011. De inkomsten 2011 zijn gebaseerd op een schatting van gemeentewege.
De financiële verantwoording is nog niet voorzien van een accountantsverklaring. Daar wordt op dit moment aan
gewerkt. Zo gauw deze gereed is zullen wij die u ter hand stellen.
Over 2009 en 2010 hebben wij vanwege hierboven aangeven redenen nog een vordering op de gemeente.
Met dagtekening 3 september 2010 is het Collegebesluit voorschot subsidieverlening SOBH 2009/2010 aan de
Stichting medegedeeld. In dat besluit is over 2009 een bedrag toegekend (als bevoorschotting) van € 138.000 en
over de eerste 3 kwartalen van 2010 van € 254.400. Er dient nog een Collegebesluit te volgen met een definitieve
vaststelling van de hoogte van de subsidieverlening over 2009 en 2010. Naar verwachting zal het definitieve
subsidiebedrag over 2009 € 121.000 gaan bedragen en over 2010 € 394.000.
Vanwege alle onzekerheden is het Stichtingsbestuur uiterst terughoudend geweest met het toekennen van
bijdragen. Om aan komende verzoeken te voldoen verzoeken wij u de resterende bedragen 2009/2010 en voor
2011 de in de Overeenkomst vastgelegde bevoorschotting over te maken op banknummer 1544.53.978 t.n.v.
Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem.
In de overeenkomst is afgesproken het Ondernemersfonds na twee volle jaren te evalueren. Omdat wij uiteraard
de ondernemers in de binnenstad hierbij willen betrekken en tijdig voorstellen voor de periode vanaf 1 januari
2012 aan uw college en de ondernemers voor willen leggen, zijn wij voornemens in het 3e kwartaal 2011 met de
evaluatie te starten. Voor de evaluatie hebben wij gegevens van gemeente en Cosensus nodig. Wij kunnen hierbij
niet zonder de medewerking van de gemeente en rekenen op een vruchtbare samenwerking.
Wij hebben de indruk, dat ondanks aanloop perikelen het fonds door een overgrote meerderheid van de
binnenstad ondernemers omarmd wordt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het oprichten van een aantal nieuwe
straatverenigingen en van straten die het voornemen hebben een vereniging op te zetten. Het Ondernemersfonds
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helpt hen daarbij. Hoe meer straatverenigingen, hoe groter het organiserend vermogen in de binnenstad wat van
belang is om de positie van Haarlem als een van de betere binnensteden in ons land te bestendigen.
Mede dankzij het fonds heeft de communicatie met de ondernemers een nieuwe impuls gekregen. Dankzij
bovengenoemde site en het regelmatig digitaal verspreiden van Nieuwsbrieven worden zij direct op de hoogte
gebracht van wat er zoal beleidsmatig speelt in binnenstad. Alles met het doel de betrokkenheid van ondernemers
te vergroten.
En dat is in het belang van overheid en bedrijfsleven.

Met vriendelijke groet,

Ir. A. Roozen
Voorzitter Stichting Ondernemersfonds Binnenstad
Haarlem

Stichting Ondernemersfonds Binnenstad
Haarlem
Begroting/Activiteitenplan 2011

Inkomsten
Subsidie gemeente Haarlem (prognose)

359.000

Uitgaven:
Evenementen
City marketing Haarlem
Haarlem Lichtstad
Centrum Management Groep
Overige kosten (accountant, bankkosten, communicatie c.a.)
Nader te bepalen
Inkomsten -/- uitgaven

100.000
100.000
76.000
44.000
6.000
33.000
359.000
0
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