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In de binnenstad van Haarlem is sinds begin 2009 sprake van een Ondernemersfonds. 
Eind 2012 zijn diverse aspecten van het Ondernemersfonds geëvalueerd door middel 
van een ondernemersenquête. Aspecten die centraal staan zijn de samenwerking, de 
activiteiten van het Ondernemersfonds, de organisatie, de financiering en de toe-
komst. In voorliggende rapportage worden de resultaten gepresenteerd.  
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INLEIDING 

Aanleiding 
In de binnenstad van Haarlem is in 2009 een Ondernemersfonds op-
gericht. Het Ondernemersfonds wordt gevuld met de bijdrage van 
ondernemers in de binnenstad die een reclame-uiting hebben (re-
clamebelasting). Het tarief is afhankelijk van de omvang van de 
aanwezige reclame op het pand. Doel van het Ondernemersfonds is 
om de aantrekkelijkheid van de Haarlemse binnenstad te verbeteren 
waardoor er meer bezoekers komen. Voor het beheer van de midde-
len is de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (SOBH) 
opgericht.  
 
Vraagstelling 
De gemeente int de gelden afkomstig uit de reclamebelasting en 
sluist het bedrag, met aftrek van inningskosten, door naar de SOBH. 
In een overeenkomst tussen de gemeente en de SOBH is vastgelegd 
dat na twee volle kalenderjaren het Ondernemersfonds wordt ge-
evalueerd. Op basis van deze evaluatie neemt de gemeenteraad een 
besluit over de wijze waarop het Ondernemersfonds een vervolg 
krijgt en of er sprake is van voldoende draagvlak. Ten behoeve van 
de evaluatie zijn, mede naar aanleiding van opmerkingen van on-
dernemers, gesprekken gevoerd met de “founding fathers” van het 
fonds, met vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad 
en is samen met de gemeenteraad een Raadsmarkt georganiseerd, 
waar iedere belangstellende zijn of haar mening kwijt kon. Tot slot 
heeft de SOBH het Platform Binnenstadsmanagement ingeschakeld 
om de evaluatie uit te voeren en conclusies te formuleren.  

Enquête  
Onderdeel van de evaluatie is een draagvlakmeting in de vorm van 
een enquête. In deze enquête is bijvoorbeeld aandacht voor aspec-
ten van het instrument reclamebelasting, de projecten die worden 
gefinancierd en de samenwerking tussen de betrokken partijen.  
 
Het Platform Binnenstadsmanagement heeft de enquête voorbereid, 
uitgevoerd en de resultaten verwerkt.  
 
Opzet enquête 
Alle ondernemers gevestigd in de binnenstad van Haarlem die in 
2012 een aanslag reclamebelasting hebben ontvangen, zijn bena-
derd om deel te nemen aan de enquête. Het gaat in totaal om 1.136 
ondernemers. Om te voorkomen dat de enquête door één onderne-
mer meerdere malen werd ingevuld, zijn de enquêtes voorzien van 
een codering.  
 
De vragenlijst kent een modulaire opbouw op basis van de volgende 
thema’s: 
x de samenwerking; 
x de activiteiten; 
x de organisatie;  
x de financiën; 
x de toekomst. 
 
Ondernemers hadden de mogelijkheid om de enquête zowel schrif-
telijk als digitaal in te vullen. 
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Opzet rapportage  
De rapportage bestaat uit twee delen. Het eerste deel staat in het 
teken van de conclusies en de aanbevelingen van het onderzoek. Het 
tweede deel betreft de verantwoording voor de conclusies en aan-
bevelingen.  
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op basis van de in de verantwoording gepresenteerde resultaten van 
de enquête zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd.  
 
 
Conclusies 
 
Lage respons 
De ondernemersenquête is door 81 ondernemers retour gezonden. 
Ondanks dat er diverse acties zijn uitgezet om de respons zo hoog 
mogelijk te krijgen. Zo heeft de SOBH een aparte bijeenkomst geor-
ganiseerd voor alle binnenstadsondernemers, is er vlak voor de start 
van de enquête aan alle ondernemers een oproep via de mail uitge-
gaan en is er na 1,5 week nog een herinnering verzonden. Ondanks 
deze activiteiten bedraagt de respons 7%. De conclusies zijn dan 
indicatief.  
 
Draagvlak voor samenwerking aanwezig 
Uit de enquêteresultaten blijkt dat circa 75% van de ondernemers in 
de binnenstad bereid is om met elkaar activiteiten te organiseren. 
Dit gegeven vormt de basis om tot een samenwerkingsvorm als een 
Ondernemersfonds en/of centrummanagement te komen. Onderne-
mers zien in dat een collectief centrum weerbaarder is dan een aan-
eenschakeling van individuen.  
 

Hoewel 25% van de ondernemers aangeeft dat het Ondernemers-
fonds heeft geleid tot een betere samenwerking tussen onderne-
mers, vindt 29% dit niet.  
 
De juiste activiteiten 
De meerderheid van de respondenten is het eens met de activiteiten 
waarmee de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem zich 
bezighoudt. De ondernemers herkennen zich in de activiteiten. Ook 
de tevredenheid over de activiteiten is over het algemeen hoog. Met 
uitzondering van de ‘ondersteuning van de centrummanager’ is de 
grootste groep ondernemers tevreden. Boodschap uit de enquête is 
wel dat het Ondernemersfonds een balans dient te zoeken in het 
ondersteunen van grootschalige en kleinschalige activiteiten (vaak 
georganiseerd door straatverenigingen).  
 
‘Werk aan bekendheid’  
Uit de enquête blijkt dat circa één derde van de ondernemers niet 
bekend is met de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. 
Dit is een fors percentage, zeker met het oog op de resultaten uit 
vergelijkbare onderzoeken waarbij de bekendheid gemiddeld rond 
de 90% ligt. Een vergelijkbare conclusie gaat op voor de website 
www.centrum-haarlem.nl: 27% van de respondenten is niet bekend 
met deze website.  
 
Kritisch over grondslag tarifering 
Hoewel de grootste groep ondernemers positief is over het bestaan 
van een collectief financieringsinstrument, geeft circa 70% van de 
respondenten aan dat de tariefsamenstelling om verandering vraagt. 
In de huidige situatie betalen ondernemers een bedrag dat afhanke-
lijk is van de omvang van de reclame op het pand. 
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Deze regeling komt onvoldoende tegemoet aan het ‘rechtvaardig-
heidsgevoel’ van ondernemers.  
 
 
Aanbevelingen 
 
Ondernemersfonds voortzetten 
Het Ondernemersfonds in de binnenstad van Haarlem heeft aan-
toonbaar bijgedragen aan de dynamiek in de binnenstad. Er wordt 
geïnvesteerd in promotie en beleving, activiteiten worden georgani-
seerd, meer straatverenigingen zijn actief en de communicatie tussen 
ondernemers is verbeterd. Bovendien trekt Haarlem tegen de stroom 
in meer bezoekers en qua bestedingen van de consument scoort de 
binnenstad beter dan enkele concurrenten. Voldoende reden om het 
Ondernemersfonds in de binnenstad voort te zetten. Een meerder-
heid van 61% van de respondenten is het namelijk eens met de stel-
ling dat alle ondernemers dienen bij te dragen aan het Onderne-
mersfonds. Bovendien geeft 75% aan voorstander te zijn van het 
samen met andere ondernemers opzetten en uitvoeren van geza-
menlijke activiteiten in het centrum.  
 
Het stopzetten van het Ondernemersfonds kan leiden tot een status-
quo in de binnenstad. De organisatie is weer terug bij af. Juist in 
tijden waarin centrumgebieden onder druk staan, is een professio-
neel organisatie- en financieringsmodel van meerwaarde voor het 
functioneren van het centrum.  
 
 
 
 

Zichtbaarheid vergroten 
Een conclusie uit de evaluatie is dat 68% bekend is met de Stichting 
Ondernemersfonds. Om het draagvlak te vergroten verdient het 
aanbeveling om op korte termijn een strategie te bepalen over de 
wijze waarop de zichtbaarheid vergroot kan worden. Persoonlijk 
contact blijft hiervoor de beste methode. Ondernemers dragen zelf 
ook ideeën aan zoals het delen van informatie over activiteiten via 
social media en het actief betrekken van nieuwe ondernemers.  
 
Duidelijk is dat nieuwsbrieven, verwijzingen naar de website met 
informatie over het functioneren van het Ondernemersfonds (zoals 
jaarverslagen en criteria voor aanvragen van financiële ondersteu-
ning) en diverse informatiesessies niet volstaan. De uitdaging is om 
de informatie op een creatieve wijze te delen.  
 
Onderzoek naar heffingsstructuur  
Slechts 19% van de ondernemers is het eens met de huidige hef-
fingsmethode waarop het tarief van de reclamebelasting wordt be-
paald. De grootste groep ziet onvoldoende differentiatie tussen gro-
te en kleine ondernemers. Er is een scala aan meningen geuit over 
de beste grondslag, eensgezindheid is er niet.  
 
Het Platform Binnenstadsmanagement adviseert om de alternatieven 
in kaart te brengen en de voor- en nadelen tegen elkaar af te we-
gen. In het licht van de kritische kanttekeningen van ondernemers is 
de reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde van het gebrui-
kersdeel van de panden een geschikt alternatief. Met deze grondslag 
is voor het eerst geëxperimenteerd in de Kromstraat in Veldhoven in 
2011.  
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Het aanpassen van de grondslag van de heffingsstructuur vraagt om 
een zorgvuldig proces en de nodige voorbereidingstijd. Voorkomen 
moet worden dat het Ondernemersfonds in een vacuüm terecht-
komt. Het verdient daarom aanbeveling om in 2013 onderzoek te 
doen naar een eventuele nieuwe structuur.  
 
Aandacht voor draagvlak 
Met name de ondernemers aan de randen van het centrum geven 
aan niet of nauwelijks te profiteren van de activiteiten van het cen-
trummanagement. Om het draagvlak te vergroten, is het waardevol 
om samen met ondernemers naar oplossingen te zoeken.  
 
Straatverenigingen uitbouwen 
Het Ondernemersfonds is met succes het initiatief gestart om de op-
richting van straatverenigingen te ondersteunen. De betrokkenheid 
van ondernemers neemt daardoor toe. Er zijn momenteel 10 actieve 
straatverenigingen in het centrum van Haarlem met in totaal 17 stra-
ten. Bovendien leven in een viertal straten plannen om een straat-
vereniging op te richten. Een straatvereniging kan bij de SOBH een 
aanvraag indienen voor de bijdrage aan een activiteit. Aangezien de 
wens om te werken aan het vergroten van het draagvlak zojuist is 
aangestipt, kan de verdere uitbouw van het aantal straatverenigin-
gen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.  
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie aanbevelingen  
De resultaten van deze enquête bieden een goede basis om het On-
dernemersfonds in Haarlem op onderdelen aan te scherpen. De con-
clusie is dat het overgrote deel van de betrokkenen positief kritisch 
is. De komende periode is het zaak om met de aanbevelingen in dit 
rapport, samen met de partners een aantal kwaliteitsslagen te ma-
ken. Dit moet leiden tot een aantoonbare verbetering van het 
draagvlak. Naast een onderzoek naar een alternatieve methodiek, 
die meer tegemoetkomt aan de verschillen in ligging van de panden 
in de binnenstad, is het waardevol om binnen vier tot vijf jaar op-
nieuw te kijken naar het draagvlak in het heffingsgebied. 
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RESULTATEN ENQUÊTE 

De resultaten van de enquête onder alle ondernemers in het cen-
trumgebied worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Het hoofdstuk 
kent een vergelijkbare opbouw als de enquête met, na enkele statis-
tische gegevens, aandacht voor de volgende thema’s: 
x de samenwerking; 
x de activiteiten; 
x de organisatie;  
x de financiën; 
x de toekomst. 
  
Respons  
De reactietermijn voor de enquête bedroeg vier weken in de periode 
medio november tot begin december 2012. Na twee weken is een 
reminder verstuurd aan ondernemers die nog niet gereageerd had-
den. In totaal is de enquête door 81 ondernemers retour gezonden. 
Hierbij is enkel uitgegaan van volledig ingevulde enquêtes. De 
responsscore bedraagt hiermee 7%. In vergelijking tot ondernemers-
enquêtes elders in het land is dit een lage score.  
 

Tabel 1: Respons  

Aantal verzonden enquêtes  1.136 100%

Aantal enquêtes retour 81 7%

 
 
 

Een hoge respons heeft een positief effect op de betrouwbaarheid. 
Met de behaalde respons is het gerechtvaardigd om indicatieve uit-
spraken te doen over alle ondernemers in het gebied.  
 
De resultaten zijn uitgedrukt in percentages. Bij opmerkin-
gen/suggesties van ondernemers staat tussen haakjes het aantal 
maal dat deze is genoemd (enkel de grafiek 11 en 14 en ‘toekomst’).  
 
 
De samenwerking 
 
De ondernemers in de binnenstad van Haarlem is allereerst gevraagd 
of ze voorstander zijn van gezamenlijke activiteiten en vervolgens of 
de bereidheid tot samenwerking is verbeterd door de inspanningen 
van het centrummanagement.  
 

Grafiek 1 
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x Gemiddeld is 75% van de ondernemers voorstander van geza-
menlijke activiteiten in het centrum.  

x Circa één op de vijf is tegen samenwerking met betrekking tot 
activiteiten en 7% heeft geen mening.  

 

Grafiek 2 

 
 
x Een kleine meerderheid (29%) van de geënquêteerde onderne-

mers in het centrum is van mening dat de bereidheid tot samen-
werking niet is verbeterd als gevolg van de inspanningen van het 
centrummanagement. Circa een kwart ervaart dat de bereidheid 
wel is verbeterd. Een grote groep (46%) heeft geen mening.  

 
 

De activiteiten 
 
Vervolgens is de tevredenheid per activiteit in kaart gebracht. Hierbij 
is uitgegaan van de activiteiten die in 2011 en 2012 door de SOBH 
zijn georganiseerd.  
 
Tevredenheid activiteiten 
 

Grafiek 3 

 
 
De tevredenheid per activiteit varieert sterk. Op de schaal van tevre-
denheid scoren de feestverlichting en de evenementen in de binnen-
stad het hoogste. De ondersteuning van de centrummanager heeft 
de laagste tevredenheid. Onderstaand worden de scores per activi-
teit opgesomd.  
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Promotie binnenstad 
De grootste groep ondernemers heeft een neutraal standpunt als 
het gaat om de promotie van de binnenstad. Zij zijn nog noch tevre-
den, noch ontevreden. Ruim één derde is tevreden en 16% is onte-
vreden.  
 
Feestverlichting 
Kijken we naar de feestverlichting in de binnenstad van Haarlem dan 
is 44% tevreden. Een kwart van de respondenten is ontevreden en 
een naar omvang gelijkwaardige groep antwoord neutraal.  
 
Evenementen 
Het oordeel van de ondernemer omtrent de evenementen in de bin-
nenstad is gelijkwaardig aan het oordeel over de feestverlichting. 
Eveneens 44% is tevreden, 29% is ontevreden en 20% heeft een 
neutraal oordeel. 
 
Ondersteunen centrummanager 
De binnenstad van Haarlem heeft een centrummanager die de uit-
voering van de activiteiten van het Ondernemersfonds mede onder-
steunt. Een deel van deze kosten wordt gefinancierd met het On-
dernemersfonds. Circa 40% van de respondenten is noch tevreden, 
noch ontevreden over de ondersteuning. 30% is kritisch over de on-
dersteuning, 14% is tevreden en 16% heeft geen mening.  
 
Ondersteunen oprichten straatverenigingen 
Het Ondernemersfonds steunt het opzetten van straatverenigingen 
met een opstartsubsidie. Dit heeft geresulteerd tot initiatieven in 
diverse straten. 29% van de respondenten is tevreden over de in-
spanningen om te komen tot straatverenigingen. Daarentegen is 

19% ontevreden. Ruim één derde antwoord neutraal en 18% heeft 
geen mening.  
 
Overige thema’s centrummanagement 
Naast het organiseren van activiteiten heeft de SOBH zich bezigge-
houden met het bijdragen (in financiële en organisatorische zin) aan 
evenementen in de binnenstad. Onder ondernemers is gepeild in 
hoeverre zij het eens zijn met de inspanningen van de SOBH omtrent 
deze thema’s.  
 

Grafiek 4 
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Bij alle thema’s is het aantal ondernemers dat het eens is met de 
inspanningen van de SOBH groter dan de groep die het oneens is. De 
intocht van Sinterklaas kent het grootste aantal voorstanders (64%), 
gevolgd door Haarlem Jazz (56%) en de activiteiten rondom de 
kerstdagen (51%). De respondenten zijn het meest kritisch over de 
individuele evenementen van straatverenigingen (44% eens).  
 
Algemeen oordeel activiteiten  
Naast een oordeel per activiteit is de ondernemers gevraagd naar 
een algemeen oordeel over alle gezamenlijke activiteiten in de bin-
nenstad. Uit de reacties blijkt dat circa één derde tevreden is. Een 
kwart is ontevreden over de activiteiten van de SOBH.  
 

Grafiek 5 

 
 
 

Aantal activiteiten  
Vergelijken we de situatie van voor het Ondernemersfonds / de 
SOBH met de huidige situatie dan is 24% van de ondernemers van 
mening dat het aantal activiteiten is toegenomen. Een qua omvang 
vergelijkbare groep (22%) ervaart geen toename. Ruim de helft van 
de respondenten (54%) heeft geen mening.  
 

Grafiek 6 
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De organisatie 
 
Het tweede deel van de enquête had betrekking op de organisatie 
van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem.  
 

Grafiek 7 

 
 
Een ruime meerderheid van 68% is bekend met de SOBH. Toch is het 
opvallend dat bijna een derde van de ondernemers niet bekend is 
het met de stichting.  
 

 

 

 

 

Grafiek 8 

 
 
De ondernemers in de binnenstad zijn kritisch over de mate van in-
spraak in het activiteitenprogramma van de SOBH. Van de onderne-
mers in de binnenstad geeft 47% aan dat er onvoldoende inspraak-
mogelijkheden zijn. 15% herkent zich niet in dit beeld en 38% heeft 
geen mening. 
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Grafiek 9 

 
 

Via de website www.centrum-haarlem.nl is het mogelijk om een 
aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning van activiteiten 
van ondernemers. Deze mogelijkheid is bij 62% van de ondernemers 
niet bekend.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 10 

 
 

Een meerderheid (73%) van de ondernemers is bekend met de web-
site www.centrum-haarlem.nl. De website heeft tot doel om infor-
matie over de activiteiten van de stichting uit te wisselen met onder-
nemers in de binnenstad.  
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Grafiek 11 

 
 
De SOBH communiceert met de ondernemers over de projecten en 
ontwikkelingen in de binnenstad via nieuwsbrieven, de website en 
ondernemersbijeenkomsten.  
 
De grootste groep ondernemers (40%) is tevreden over de informa-
tievoorziening van het centrummanagement. 32% antwoord neu-
traal en 18% van de ondernemers is ontevreden.  
 
De ondernemers die ontevreden zijn over de informatievoorziening 
dragen ter ondersteuning van hun antwoord de volgende argumen-
ten aan: 
x De herkenbaarheid via social media kan worden versterkt  

(6 ondernemers). 

x Nieuwe ondernemers ontvangen slechts beperkt informatie over 
de inhoudelijke aspecten van het Ondernemersfonds  
(8 ondernemers).  

x De bereikbaarheid van de bestuursleden verdient aandacht (2 
ondernemers).  

x Er is slechts een kleine groep ondernemers die beslissen welke 
activiteiten worden gefinancierd (2 ondernemers).  
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De financiën 
 
Het Ondernemersfonds in Haarlem wordt gevoed met gelden af-
komstig van de reclamebelasting. Het derde deel van de onderne-
mersenquête stond in het teken van de uitgangspunten van het ge-
kozen instrument.  
 

Grafiek 12 (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
Allereerst is de ondernemers gevraagd naar hun mening over de 
toegevoegde waarde van het invoeren van een Ondernemersfonds. 
Het antwoord dat het meest is geselecteerd is de collectieve promo-
tie van de binnenstad van Haarlem (50%). Volgens 47% is de verbe-
terde uitstraling van het centrum de belangrijkste toegevoegde 
waarde, voor 45% het feit dat alle ondernemers verplicht meebeta-
len aan de gezamenlijke activiteiten in de binnenstad. Het begrip 
‘free-riders’ behoort tot het verleden. 32% stelt dat het invoeren van 

de reclamebelasting leidt tot een uitbreiding en kwaliteitsverhoging 
van de activiteiten in de binnenstad. Het verbeteren van de samen-
werking is voor de kleinste groep ondernemers een argument. 20% 
van de ondernemers is van mening dat de reclamebelasting geen 
toegevoegde waarde heeft.  
 

Grafiek 13 

 
 
Een meerderheid (61%) is het eens met de stelling dat alle onderne-
mers in de binnenstad bij dienen te dragen aan het Ondernemers-
fonds.  
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Grafiek 14  

 
 
x 19% van de ondernemers in de binnenstad is het eens met de 

huidige wijze van tarifering, waarbij naar de omvang van de re-
clame wordt gekeken. 

x 28% is voorstander van een tarief dat wordt vastgesteld op basis 
van de locatie van de onderneming. Hierbij is er sprake van een 
onderscheid in deelgebieden.  

x 9% is voor een uniform belastingtarief waarbij iedereen hetzelf-
de bedrag betaald. 

x 8% heeft een voorkeur voor de waarde van het pand als grond-
slag. 

x 24%, is voorstander van een nieuwe werkwijze voor het vaststel-
len van de hoogte van de belastingtarieven.  

 

De ondernemers die een ander systeem wensen doen de volgende 
voorstellen als maatstaf voor de tarifering: 
x De oppervlakte van het bedrijf gecombineerd met de omvang 

van de reclame. Kleine ondernemers betalen in de huidige situa-
tie hetzelfde bedrag als ondernemers met een ‘groter’ opper-
vlakte (8 ondernemers).  

x De winst of omzet gegenereerd uit de bedrijfsvoering: “de sterk-
ste schouders dragen de zwaarste lasten” (4 ondernemers).  

x Ruimere vrijstellingsmogelijkheden voor bedrijven die op geen 
enkele wijze profiteren van gezamenlijke activiteiten (4 onder-
nemers).  

x Differentiatie naar bedrijfstak: in deze situatie betalen winkeliers 
een ander bedrag dan dienstverleners. Winkeliers profiteren 
meer van de activiteiten dan andersoortige bedrijven (3 onder-
nemers).  

x Een basisbedrag dat voor iedereen gelijk is, met aanvullend een 
opslag gebaseerd op de omvang van het pand of de omvang van 
de reclame (2 ondernemers).  

x Geen verplichte financiering maar op basis van vrijwilligheid  
(3 ondernemers).  

 
Bovendien geeft een aantal ondernemers aan dat de huidige me-
thode juist is maar dat er kritisch gekeken dient te worden naar het 
verschil tussen de tariefgroepen. De verschillen zijn nu te groot in 
hun ogen.  
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Grafiek 15  

 
 
Het verschil tussen de laagste tariefklasse (0,1- <1 m!) en de tarief-
klasse daarboven (1 - <5 m!) is in de huidige situatie circa € 400,-. Een 
mogelijkheid om de opbrengst te verhogen en tevens wellicht het 
draagvlak te vergroten, is het toevoegen van een extra reclameta-
riefklasse (0,5 – 1 m!) van € 300,-.  
 
Voor- en tegenstanders van deze mogelijkheid houden elkaar rede-
lijk in evenwicht: 48% is voor en 52% is tegen.  
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De toekomst 
 
De laatste twee vragen van de ondernemersenquête hadden betrek-
king op de toekomst van het Ondernemersfonds.  
 
Organisatie Stichting Ondernemersfonds  
Allereerst is de ondernemers gevraagd naar suggesties met betrek-
king tot de organisatie van de SOBH.  
 
Voorlichting ondernemers 
In het voorgaande is reeds genoemd dat nieuwe ondernemers 
slechts beperkt op de hoogte zijn van de inhoudelijke aspecten van 
het Ondernemersfonds. Enkele ondernemers geven aan dat de voor-
lichting richting nieuwe ondernemers voor verbetering vatbaar is, 
bijvoorbeeld door een persoonlijk bezoek. Een gevolg kan zijn dat 
nieuwe ondernemers eerder betrokken raken en kunnen inspelen op 
de activiteiten.  
Bovendien wensen ondernemers meer duidelijkheid over de criteria 
voor het toekennen van een subsidie. Het is onduidelijk welke crite-
ria er zijn voor het verkrijgen van een bijdrage. Een eenvoudig stap-
penplan zou kunnen helpen (door 8 ondernemers genoemd).  
 
Straatverenigingen intensiveren 
Een deel van de suggesties heeft betrekking op de organisatie van 
de straatverenigingen. Ondernemers geven aan dat er kansen liggen 
om het aantal straatverenigingen uit te breiden waardoor het 
draagvlak en de betrokkenheid toeneemt (door 6 ondernemers ge-
noemd).  
 
 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van het Ondernemersfonds bestaat in de huidige situa-
tie uit een vijftal personen, waarvan een deel zitting heeft namens 
een belangenvereniging (Koninklijke Horeca Nederland en Haarlem 
Centraal – voorheen City Haarlem). Diverse ondernemers doen de 
suggestie om de straatverenigingen nadrukkelijker te betrekken bij 
het bestuur (door 4 ondernemers genoemd).  
 
Activiteiten  
Tot slot zijn suggesties verzameld aangaande het activiteitenpro-
gramma van de SOBH. De volgende suggesties komen met regelmaat 
terug (2 tot 5 maal genoemd door ondernemers):  
x Focus op de grootschalige activiteiten in het centrum zoals Haar-

lem Jazz, Culinair en Shopping Night. 
x Kies voor activiteiten die aansluiten bij het karakter van Haarlem. 

Probeer geen successen uit andere steden te kopiëren.  
x Activiteiten beter spreiden over het centrum. Minder activiteiten 

op de Grote Markt en meer in de straten. Dit bevordert de door-
bloeding van passanten in het centrum.  

x Meer aandacht voor het thema duurzaamheid in de binnenstad, 
ook tijdens activiteiten.  

x Gratis draadloos internet (WiFi) in de hele binnenstad om ‘Het 
Nieuwe Winkelen’ van de consument te accommoderen.  

x Kijk kritisch naar de locatie, omvang en duur van de jaarlijkse 
kermis.  

x Zet Haarlem op de kaart als ‘Kerststad’, vergelijkbaar met Maas-
tricht en diverse binnensteden in België en Duitsland.  

x Lager parkeertarief voor het eerste uur zodat de consument ook 
voor de boodschap in het centrum terecht kan.  
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Draagvlakonderzoek Ondernemersfonds  Binnenstad Haarlem        CODE    

 

Sinds 2009 is het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (SOBH) actief. Toen stemde de gemeenteraad, op ver-

zoek van de ondernemersvertegenwoordigers, in met het jaarlijks heffen van een belasting op reclame-uitingen. 

De opbrengsten daarvan gaan naar het Ondernemersfonds, beheerd door ondernemersvertegenwoordigers, die 

daar allerlei activiteiten van betaalt. Zo gaat er o.a. geld naar de promotie van de binnenstad, de feestverlichting 

en tal van evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, de Shopping Night , Haarlem Jazz en ook naar meerde-

re activiteiten georganiseerd door de straatverenigingen.  

 

Het gevolg van dit alles is dat de Haarlemse binnenstad qua bezoekers en bestedingen beter af is dan vergelijk-

bare steden. Om deze lijn ook in de toekomst door te kunnen trekken, wil het bestuur van het Ondernemers-

fonds van de ondernemers in de binnenstad weten wat zij van het fonds vinden en op welke punten verbeterin-

gen mogelijk zijn. Het bestuur heeft het landelijke Platform Binnenstadsmanagement gevraagd een onderzoek 

te houden onder alle  ondernemers in de binnenstad. Met het invullen van onderstaande enquête helpt u daar-

bij. 

 

De gegevens die u verstrekt, worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld. Door middel van 

een unieke code kan elke ondernemer slecht één keer een mening geven. Het Platform Binnenstadsmanagement 

staat garant voor waarborging van de anonimiteit. Er worden geen uitspraken gedaan over individuele onder-

nemers. De resultaten van de ondernemersenquête worden in rapportvorm aangeboden aan de Stichting Onder-

nemersfonds Binnenstad Haarlem. 

 

Meer informatie over de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem kunt u vinden op de site 

www.centrum-haarlem.nl 

 
 
De samenwerking  
 
1. Bent u een voorstander van het samen met andere ondernemers opzetten en uitvoe-

ren van gezamenlijke activiteiten in het centrum?  
� Ja 
� Nee 
� Geen mening 
 
2. Is de bereidheid tot samenwerking verbeterd door de inspanningen van de Stichting 

Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (SOBH)? 
� Ja 
� Nee 
� Geen mening 
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De activiteiten 
 
3. Hoe tevreden bent u over de volgende activiteiten die in 2011 en 2012 in het centrum 

zijn opgepakt?  
 

Activiteit Zeer  

ontevre-

den 

Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer  

tevreden 

Geen  

mening 

1 Promotie Binnenstad (City 

Marketing) 

�  �  �  �  �  �  

       
2 Feestverlichting �  �  �  �  �  �  
       
3 Evenementen �  �  �  �  �  �  
       
4 Ondersteunen Centrumma-

nager 

 

�  �  �  �  �  �  

5 Ondersteunen oprichten 

straatverenigingen 

�  �  �  �  �  �  

 
4. De SOBH heeft zich actief beziggehouden met het bijdragen aan evenementen in de  

binnenstad. Geef onderstaand aan of u het hiermee eens bent: 
 

Thema Eens Oneens Geen mening 

1 Intocht Sinterklaas �  �  �  
2 Haarlem Jazz �  �  �  
3 Praalwagen Bloemencorso �  �  �  
4 Shopping Night �  �  �  
5 Individuele evenementen straatvereniging �  �  �  
6  De stad als Podium �  �  �  
7 Activiteiten rond de Kerst �  �  �  

 
5. Hoe tevreden bent u in het algemeen over alle gezamenlijke activiteiten van de SOBH  

in het centrum?  
� Zeer tevreden 
� Tevreden 
� Neutraal 
� Ontevreden 
� Zeer ontevreden 
� Geen mening 
 
6. Worden er in het centrum op dit moment meer activiteiten ondernomen dan voor de 

start van de SOBH? 
� Ja 
� Nee 
� Geen mening 
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De organisatie 
 
7. Medio 2009 is de SOBH opgericht met als doel de binnenstad van Haarlem te verster-

ken. Bent u bekend met de SOBH?  
� Ja 
� Nee, ga door naar vraag 10  
 
8. Hebt u als individuele ondernemer voldoende inspraak in de activiteiten die worden 

ondernomen door de SOBH? 
� Ja 
� Nee 
� Geen mening 
 
9.    Weet u hoe u een aanvraag in kunt dienen voor een bijdrage aan activiteiten? 
� Ja  
� Nee 

  
10  Bent u bekend met de website www.centrum-haarlem.nl?  
� Ja 
�  Nee 
 
11. De SOBH informeert u momenteel via de website www.centrum-haarlem.nl, e-mail, 
nieuwsbrieven en bijeenkomsten over haar activiteiten. Hoe tevreden bent u in het alge-
meen over de informatievoorziening van de SOBH? 
� Zeer tevreden 
� Tevreden 
� Neutraal 
� Ontevreden 
� Zeer ontevreden 
� Geen mening 
 
Eventuele toelichting:  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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De financiën 
 
12. De activiteiten van de SOBH worden betaald door alle ondernemers in het centrum die 
een reclame-uiting hebben. Dit geld komt in een ondernemersfonds. Wat is volgens u de 
toegevoegde waarde van een Ondernemersfonds?  
Meerdere antwoorden mogelijk  
� Alle ondernemers betalen mee 
� Verbeteren van de samenwerking 
� Collectieve promotie 
� Uitbreiding en kwaliteitsverbetering activiteiten 
� Verbeteren uitstraling centrum 
� Geen toegevoegde waarde 
� Anders, namelijk……………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
� Geen mening 
 
13. Sinds 2009 betalen alle ondernemers in het centrum die een reclame uiting hebben 
mee aan de activiteiten. Bent u het ermee eens dat alle ondernemers samen hieraan bij-
dragen?  
� Ja 
� Nee 
� Geen mening 
 
14. Het bedrag dat u betaalt is afhankelijk van de omvang van uw reclame. Ondernemers 
betalen een jaarlijkse bijdrage die varieert van € 100,- tot € 1.500,- aan het fonds voor ge-
zamenlijke activiteiten. 

 
Wat is volgens u de meest geschikte methode om de hoogte van het tarief te bepalen? 
Slechts 1 antwoord mogelijk 
� Huidige methode, dus op basis van de omvang van mijn reclame 
� De locatie van mijn onderneming 
� Iedere ondernemer betaalt hetzelfde bedrag 
� De waarde van het pand  
� Andere mogelijkheid namelijk……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
� Geen mening 
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De toekomst 
 
15. Een mogelijkheid om de opbrengst voor het Ondernemersfonds te verhogen (en zo te 
kunnen beschikken over meer geld voor activiteiten), is om tussen de laagste reclameta-
riefklasse van € 100,- en de daaropvolgende van € 500,- een extra reclametariefklasse in te 
voegen van € 300,-.  
� Eens 
� Oneens 

 
16. Ik heb de volgende suggesties voor de organisatie van de SOBH. 
 
Toelichting: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
17.Ik heb de volgende suggesties voor de bestaande / nieuwe activiteiten in Haarlem. 
 
Toelichting: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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RESULTATEN TOTALE BINNENSTAD

De samenwerking

1. Bent u een voorstander van het samen met andere ondernemers opzetten en uitvoeren
van gezamenlijke activiteiten in het centrum?

75% Ja

19% Nee

7% Geen mening

2. Is de bereidheid tot samenwerking verbeterd door de inspanningen van de Stichting
Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (SOBH)?

25% Ja

29% Nee

46% Geen mening

De activiteiten

3. Hoe tevreden bent u over de volgende activiteiten die in 2011 en 2012 in het centrum
zijn opgepakt? 

Activiteit Zeer

ontevreden

Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer

tevreden

Geen

mening

Promotie

Binnenstad

5% 11% 41% 26% 6% 8%

Feestverlichting 5% 20% 26% 36% 8% 5%

Evenementen 9% 11% 29% 36% 8% 8%

Ondersteunen cen-

trummanager

14% 16% 39% 12% 2% 16%

Ondersteunen

oprichten straatver-

enigingen

5% 14% 35% 24% 5% 18%
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4. Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem heeft zich actief beziggehouden met
andere zaken in de binnenstad. Geef aan of u het hiermee eens bent:

Thema Eens Oneens Geen mening

Intocht Sinterklaas 64% 10% 26%

Haarlem Jazz 56% 19% 25%

Praalwagen Bloemencorso 48% 22% 30%

Shopping Night 49% 22% 29%

Individuele evenementen straatvereniging 44% 24% 32%

De stad als Podium 48% 12% 40%

Activiteiten rond de Kerst 51% 12% 36%

5. Hoe tevreden bent u in het algemeen over alle gezamenlijke activiteiten van de SOBH in
het centrum?

4% Zeer tevreden

31% Tevreden

30% Neutraal

11% Ontevreden

14% Zeer ontevreden

10% Geen mening

6. Worden er in het centrum op dit moment meer activiteiten ondernomen dan voor de
start van de SOBH?

24% Ja

22% Nee

54% Geen mening

De organisatie

7. Bent u bekend met de SOBH?

68% Ja

32% Nee

8. Hebt u als individuele ondernemer voldoende inspraak in de activiteiten die worden
ondernomen door de SOBH? 

15% Ja

47% Nee

38% Geen mening
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9. Weet u hoe u een aanvraag in kunt dienen voor een bijdrage aan activiteiten?

38% Ja

62% Nee

10. Bent u bekend met de website www.centrum-haarlem.nl? 

73% Ja

27% Nee

11. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de informatievoorziening van de SOBH? 

4% Zeer tevreden

36% Tevreden

32% Neutraal

9% Ontevreden

9% Zeer ontevreden

10% Geen mening

De financiën

12. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van een Ondernemersfonds?
Meerdere antwoorden mogelijk 

45% Alle ondernemers betalen mee

24% Verbeteren van de samenwerking

50% Collectieve promotie

32% Uitbreiding en kwaliteitsverbetering activiteiten

47% Verbeteren uitstraling centrum

20% Geen toegevoegde waarde

12% Anders

5% Geen mening

13. Sinds 2009 betalen alle ondernemers in het centrum die een reclame uiting hebben
mee aan de activiteiten. Bent u het ermee eens dat alle ondernemers samen hieraan bij-
dragen? 

61% Ja

31% Nee

8% Geen mening
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14. Wat is volgens u de meest geschikte methode om de hoogte van het tarief te bepalen?

19% Huidige methode

28% De locatie van mijn onderneming

9% Een uniform belastingtarief: iedere ondernemer betaalt hetzelfde bedrag

8% De waarde van het pand

24% Andere mogelijkheid

11% Geen mening

15. Een mogelijkheid om de opbrengst voor het Ondernemersfonds te verhogen (en zo te
kunnen beschikken over meer geld voor activiteiten), is om tussen de laagste reclameta-
riefklasse van € 100,- en de daaropvolgende van € 500,- een extra reclametariefklasse in te
voegen van € 300,-.

48% Eens

52% Oneens


