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1.Inleiding 

De gemeente heeft bij besluit 2013/481961 een overeenkomst voor de periode 2013-2017 

gesloten met de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad (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 opgenomen prestaties. Een van de prestaties betreft een bijdrage vanuit 

het ondernemersfonds aan de feestverlichting in de binnenstad. Om een 

aanbestedingsvoordeel mogelijk te maken voor deze prestatie wordt voorgesteld de bestaande 

overeenkomst voor de periode 2013-2017 te verlengen tot en met 2019. 

 

2.Besluitpunten college 

1. Het college besluit de overeenkomst 2013-2017 met de Stichting Ondernemersfonds 

Binnenstad met 2 jaar te verlengen; 

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 

Door het verlengen van de bestaande overeenkomst met de Stichting tot en met 2019 kunnen 

meerjarige overeenkomsten door de Stichting worden gesloten die de continuïteit van het 

ondernemersfonds versterken. 

 

4.Argumenten 

Uitvoering van het convenant binnenstad wordt versterkt 

Door het verlengen van de bestaande overeenkomst met 2 jaar tot en met 2019 kan de 

Stichting ook meerjarige afspraken maken voor de uitvoering van de afspraken uit het 

convenant binnenstad, zoals die voor Haarlem Lichtstad. Dit levert aanbestedingsvoordelen 

op. Dit versterkt de uitvoering van de  afspraken uit het convenant.  

 

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

en met 2019  

De Stichting Ondernemersfonds Binnenstad, waarin de Ondernemersvereniging Haarlem-

Centraal, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem zijn vertegenwoordigd, is 

voorstander van het continueren van een Ondernemersfonds tot en met 2019. 

 

Evaluatie in 2017 blijft onveranderd 

De verplichting in de bestaande overeenkomst dat de Stichting Ondernemersfonds 

Binnenstad in 2017 een evaluatie laat verrichten naar het functioneren van het 

Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem blijft van kracht. Deze evaluatie wordt dan 

meegenomen in het overleg over continuering van de subsidieverstrekking na afloop van de 

verlengde termijn van de overeenkomst.  
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Met een evaluatie wordt het draagvlak onder de ondernemers in de binnenstad over de aanpak 

en werkwijze van het ondernemersfonds gemeten. Uit de jaarverslagen op de website 

http://www.centrum-haarlem.nl/ondernemersfonds.html blijkt dat het ondernemersfonds 

ondanks de teruglopende reclamebelastingopbrengsten een belangrijke bijdrage levert aan de 

versterking van de economie van de binnenstad.   

 

5.Kanttekeningen 

Het convenant binnenstad is afgesloten tot 1-1-2018. Voor de periode 2018 en 2019 kunnen 

de prestaties die gedekt worden uit het ondernemersfonds echter op het nieuwe convenant 

binnenstad worden afgestemd. Jaarlijks worden de prestaties immers via de 

subsidiebeschikking ingevuld. 

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming zal de aangepaste overeenkomst door de burgemeester worden 

ondertekend. 

 

7. Bijlagen: 

• Overeenkomst met Stichting Ondernemersfonds Binnenstad 2013-2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

De secretaris       De burgemeester 
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