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1. Het college besluit de subsidie voor de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem
voor 2012 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 volledig gedekt
binnen de begroting 2012 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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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 overeen-
komst tot 1 januari 2013 met de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad.
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Onderwerp: Subsidieverlening 2012 Stichting Ondernemersfonds Binnenstad
Reg. Nummer: 2011/452937

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 1-1-
2013 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.

Voor 2012 heeft de Stichting een subsidieaanvraag van € 359.000 met
activiteitenplan ingediend dat past in de bovenaangehaalde overeenkomst.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de subsidie voor de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad
Haarlem voor 2012 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
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.

3. Beoogd resultaat
Verlening van een subsidie voor 2012 aan de Stichting Ondernemersfonds
Binnenstad Haarlem conform de richtlijnen van de Algemene subsidieverordening
van de gemeente Haarlem op basis een meerjarige overeenkomst tot 1-1-2013 met
de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem en het ingediende activitei-
tenplan 2012:

Collegebesluit
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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 20212 door de Stichting Ondernemers-
fonds zal de economische positie van de binnenstad van Haarlem versterkt worden
Met de uitvoering van het activiteitenplan 2012 zal de Stichting - zoals was
overeengekomen- een bijdrage leveren 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 en Haarlem Lichtstad zal de Haarlemse
binnenstad extra naar buiten worden gepromoot. Daarnaast wordt de continuïteit
van bestaande door de winkeliers georganiseerde evenementen gewaarborgd en
wordt geïnvesteerd in extra evenementen waardoor meer bezoekers naar de
binnenstad van Haarlem komen. De organisatiegraad van de winkeliers in de
binnenstad wordt verhoogd waardoor de winkeliers samen sterker staan.De
versterking van de communicatie via de nieuwe website van de Centrum
Management Groep kan worden doorgezet. Doordat de free riders die profiteren
van de extra inspanningen van de andere ondernemers nu ook meebetalen via de
reclamebelasting wordt de uitvoering van het activiteitenplan 2012 door de
Stichting Ondernemersfonds mogelijk.

Voldoende reclameinkomsten ingeschat voor 2012
Voor 2012 is ingeschat dat de reclameinkomsten voldoende zijn om de
aangevraagde subsidie van 359.000,- euro te verlenen. Bovendien vindt op
nacalculatiebasis verrekening plaats met de Stichting Ondernemersfonds Binnen-
stad op basis van de uiteindelijke reclameinkomsten in 2012.

Voldoende dekking
De verlening van een subsidiebedrag van 359.000 euro in 2012 wordt gedekt uit de
daartoe gereserveerde gelden op de kostenplaats 1341.4791.1000 van de begroting
2012 van programmalijn 6.

5. Kanttekeningen

Evaluatie Ondernemersfonds
Zoals is overeengekomen zullen de Stichting en de gemeente na 1 januari 2012 in
overleg treden over het functioneren en de wenselijkheid van continuering van
subsidie van het ondernemersfonds na 1-1-2013. In het 1e kwartaal 2012 is bekend
wat de inkomsten en uitgaven over heel 2011 zijn geweest. Op basis van deze
gegevens kan de evaluatie verantwoord worden afgewikkeld.

In de tussenevaluatie is al wel geconstateerd dat er in 2011 3,7 % minder
reclameobjecten zijn ten opzichte van de start van het ondernemersfonds in 2009.
Het in overleg met de ondernemersvertegenwoordigers genomen besluit van de
gemeenteraad tot een andere- budgettair neutraal ingeschatte- reclametarief indeling
in 2010 ten opzichte van 2009 en de daarop volgende mutaties binnen de laagste
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tariefgroepen heeft mede geleid tot minder reclame-inkomsten. In de eind evaluatie
in het 1e kwartaal 2012 wordt hierop nader ingegaan.

6. Uitvoering

Na besluitvorming door het College wordt de Stichting Ondernemersfonds door
middel van een verleningbeschikking over 2012 op de hoogte gesteld van de
besluitvorming.

7. Bijlagen

 Activiteitenplan 2012
 Subsidieaanvraag 2012

Stichting Ondernemersfonds Binnenstad
Haarlem

Begroting/Activiteitenplan 2011

Inkomsten

Subsidie gemeente Haarlem (prognose) 359.000

Uitgaven:

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

359.000



 

 

23 september 2011 

Het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Haarlem  
Stadhuis 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 
 
Betreft: Subsidieaanvraag 2012  
 
Geacht College, 
 
 
Conform artikel 4 van de “Overeenkomst inzake Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem” d.d. 16 december 
2009 treft u voor 1 oktober 2011 in de bijlage het ingevulde aanvraagformulier voor de subsidiebijdrage 2012 
met het daarbij behorende activiteitenplan en de begroting 2012 aan. De inkomsten 2012 zijn gebaseerd op een 
schatting van gemeentewege. Evenals in voorafgaande jaren kan de definitieve opbrengst uit de reclameheffing 
en de daaruit voortvloeiende subsidie aan het Ondernemersfonds pas in een later stadium worden vastgesteld. 
Wij gaan er vanuit dat, net zoals in de periode 2009/2010, een en ander met ons verrekend wordt. De begroting is 
gebaseerd op de schatting van gemeentewege.  
Op grond van het gestelde in artikelen 4 en 8 zien wij binnen 6 weken na verzending van de subsidieaanvraag 
het besluit van uw college over de hoogte van de te verlenen subsidie en een bevoorschotting van 40% voor het 
1e kwartaal 2012 van u per 1 januari 2012 tegemoet. 
 
In de overeenkomst is afgesproken het Ondernemersfonds na twee volle kalenderjaren (dus na 1-1-2012) te 
evalueren. Omdat wij uiteraard de ondernemers in de binnenstad hierbij willen betrekken en tijdig voorstellen 
voor de periode vanaf 1 januari 2013 aan uw college en de ondernemers voor willen leggen, zijn wij voornemens 
in het 4e kwartaal 2011 met de voorbereiding van 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.  
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Ir. A. Roozen 
Voorzitter Stichting Ondernemersfonds Binnenstad 
Haarlem  
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