
Haarlem, 11 oktober 2019. 

 

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Haarlem 

 

Onderwerp: Verlenging overeenkomst Ondernemersfonds Cronjé 1-1-
2020 tot 1-1-2025. 

 

Geacht College, 

Vanaf 1-1-2015 is in de Cronjéstraat op verzoek van de 
Winkeliersvereniging Cronjé door de gemeente Haarlem reclamebelasting 
ingevoerd voor een Ondernemersfonds en daarbij is door de gemeente 
een overeenkomst voor 5 jaar gesloten met de Stichting 
Ondernemersfonds Cronjé met de mogelijkheid tot verlenging na een 
evaluatie.     

Uit de evaluatie die in 2018 is uitgevoerd in opdracht van de 
Winkeliersvereniging Cronjé en de Stichting Ondernemersfonds Cronjé 
bleek dat er zeker een stabiele basis is voor samenwerken in de 
Cronjéstraat: 91% van de 69 bevraagde ondernemers van de in totaal 
123 ondernemers vindt het (heel) belangrijk om samen met andere 
ondernemers bij te dragen aan een aantrekkelijke Generaal Cronjéstraat. 
Daarnaast vindt 92% het (heel) belangrijk om samen met andere 
ondernemers gezamenlijke activiteiten en evenementen op te zetten en 
uit te voeren in de straat.  

De financiële structuur die door de oprichting van het Ondernemersfonds 
in 2015 is neergezet, wordt door de ondernemers als waardevol gezien. 
Het functioneren van het Ondernemersfonds en de Winkeliersvereniging 
kan op een aantal punten verbeterd worden, waarbij communicatie tussen 
bestuur en de leden het belangrijkste aandachtspunt is. Het samenvoegen 
van de Stichting Ondernemersfonds Cronjé en de Winkeliersvereniging 
Cronjé in een organisatie wordt hierin door ons als een belangrijk 
verbeterpunt gezien. 

In 2018 bleek dat 37 van de 123 ondernemers oftewel 30% een 
bedrijveninvesteringszone (BIZ) geschikt te vinden als toekomstige 
samenwerkingsvorm in de Cronjéstraat als vervanging van het huidige 
Ondernemersfonds op basis van reclamebelasting. In 2019 is onderzocht 
of de wettelijk vereiste kiesdrempel van 50% en 2/3 meerderheid hiervan 
aan voorstemmers voor de invoering van de BIZ gehaald zou kunnen 
worden. Uit de bij de ondernemers in 2019 uitgezette enquête bleek dat 



hiervoor onvoldoende draagvlak was. De onduidelijkheid over de 
toekomstig te precario per ondernemer bleek daarbij het grootste 
struikelblok. Daarom is door de Winkeliersvereniging in samenspraak met 
het Ondernemersfonds besloten af te zien van een BIZ en de bestaande 
situatie door te laten voortduren.  

Gezien bovenstaande verzoekt de winkeliersvereniging en de 
Stichting Ondernemersfonds Cronjé   Uw College vanaf 1-1-2020 
weer voor 5 jaar een overeenkomst aan te gaan voor continuering 
van een Ondernemersfonds Cronjé op basis van reclamebelasting 
van 620,- euro per jaar per vestiging om te investeren in promotie, 
evenementen, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, 
feestverlichting en de organisatie hiertoe. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

De voorzitter van de Winkeliersvereniging Cronjé   

 

De heer K. Hoogenbosch     


