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1.Inleiding 

De gemeente heeft in 2009 een overeenkomst gesloten met de Stichting 

Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (hierna te noemen de Stichting), waarin 

onder andere is vastgelegd dat een subsidie wordt toegekend aan de Stichting tot 

maximaal de geïncasseerde heffing van de reclamebelasting in de binnenstad. De 

subsidie komt ten goede aan een ondernemersfonds voor de binnenstad ter 

uitvoering van de in het convenant binnenstad 2007-2012 opgenomen prestaties. 

Aangezien in 2013 een convenant binnenstad 2013-2017 is overeengekomen is er 

aanleiding voor de uitvoering van de afspraken uit dit nieuwe convenant een nieuwe 

overeenkomst voor de periode 2013-2017 te sluiten met de Stichting. 

 

2.Besluitpunten college 

1. Het college besluit de bijgevoegde overeenkomst te sluiten met de Stichting 

Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem voor 2013-2017; 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

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. 

  

3.Beoogd resultaat 

Het sluiten van de bijgevoegde overeenkomst met de Stichting Ondernemersfonds 

Binnenstad Haarlem voor 2013-2017 voor de uitvoering van de prestaties uit het 

convenant binnenstad 2013-2017. 

 

4.Argumenten 

Uitvoering van het convenant binnenstad 2013-2017 wordt versterkt    

Door het sluiten van een meerjarige overeenkomst kan de Stichting ook meerjarige 

afspraken maken voor de uitvoering van de afspraken uit het convenant binnenstad 

2013-2017 wat aanbestedingsvoordelen oplevert. Dit versterkt de uitvoering van de 

afspraken uit het convenant.  

 

Uitvoering Ondernemersfonds wordt door verbeterpunten versterkt 

Uit de bijgevoegde evaluatie van het Ondernemersfonds zijn in de bijlage 

opgenomen verbeterpunten voor de uitvoering van het ondernemersfonds gekomen. 

De uitvoering van deze verbeterpunten is gestart en grotendeels geïmplementeerd 

en zorgt voor een aanscherping van de uitvoering van het Ondernemersfonds. 
 

Bij  partners in de binnenstad is er draagvlak voor continuering van  het 

ondernemersfonds en de reclamebelasting 

De Stichting Ondernemersfonds Binnenstad, waarin de Ondernemersvereniging 

Haarlem-Centraal, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem zijn 

vertegenwoordigd, is voorstander van het continueren van een Ondernemersfonds 

en van de reclamebelasting ter financiering daarvan. 

 

Voor alternatieve mogelijkheden voor dekking ondernemersfonds is geen draagvlak 

bij de Stichting 
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Bij de evaluatie zijn door de Stichting diverse alternatieve mogelijkheden 

onderzocht om inkomsten voor het Ondernemersfonds te genereren, zoals een 

koppeling met de WOZ waarde of een reclamebelasting naar deelgebieden. 

Gezien het lage draagvlak voor deze alternatieven en de juridische en praktische 

bezwaren heeft de Stichting gekozen voor continuering van het huidige 

reclamebelastingsysteem naar grootte van de reclame. Overigens komt de 

gemiddelde reclamebelasting per ondernemer in de Haarlemse binnenstad ten 

behoeve van het ondernemersfonds uit op 1,27 euro per dag. Haarlem ligt daarmee 

15% onder het Nederlands gemiddelde. 

 

5.Kanttekeningen   
Ambtelijke inzet nodig bij uitvoering overeenkomst 

Hoewel de uitvoering van de overeenkomst geen financiële consequenties heeft 

voor de gemeente is er wel sprake van de inzet van ambtelijke capaciteit. Dit past 

echter in de faciliterende rol die de gemeente inneemt op verzoek van de 

ondernemers in de binnenstad om het ondernemersfonds te continueren ter 

uitvoering van het convenant binnenstad 2013-2017, zoals ook in de 

programmabegroting is opgenomen.  

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming zal de overeenkomst 2013-2017 worden ondertekend.  

 

7. Bijlagen (ter inzage):  

 Overeenkomst 2013-2017 met Stichting Ondernemersfonds Binnenstad 

 Rapportage verbeterpunten Stichting Ondernemersfonds Binnenstad 

 Evaluatierapport Ondernemersfonds januari 2013 (digitaal) 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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