Ondernemersfonds Ameland
Wat is een ondernemersfonds
Een ondernemersfonds is een gezamenlijke som geld van ondernemers in een gemeente of een
bepaald gebied. Deze som met geld wordt verkregen uit een opslag op de OZB. Ondernemers die
voor de OZB vallen in de categorie ‘niet woningen’ betalen een opslag op de OZB. De ondernemers
betalen daarmee hun eigen bijdrage. Het kost de gemeente niets. Het ondernemersfonds is een zaak
van ‘voor en door ondernemers’.
Ondernemer is iedereen die OZB betaalt in de categorie ‘niet woningen’. Het fonds is er dus voor
zowel eigenaren als gebruikers van onroerend goed en voor zowel profit als non-profit.
Zorgcentra waaronder artsen, tandartsen en fysiotherapeuten, onderwijs, cultuurorganisaties,
natuurorganisaties en sportverenigingen die voor de OZB vallen onder de categorie niet woningen
zijn ook betalingsplichtig aan het fonds.
Ondernemers die werken vanuit huis en staan ingeschreven bij de KVK worden gevraagd op
vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het fonds. De bijdrage wordt gerelateerd aan de WOZ
waarde van hun woning.
Het is verstandig om uit te zoeken of iedereen die zakelijke activiteiten ontplooit kan worden
aangeslagen voor de opslag op de OZB.
Waarom op Ameland
Het fonds is voor ondernemers en non-profit organisaties die gezamenlijk willen investeren in
activiteiten. Met een ondernemersfonds komt er een einde aan de vaak slopende gang met de
collectezak. Het wordt ook mogelijk om lange termijn plannen te maken. De kwaliteit van projecten
en activiteiten neemt enorm toe en de relatie met de gemeente wordt veel gelijkwaardiger.
Op Ameland zijn er voldoende initiatieven van ondernemers die niet of met moeite van de grond
komen omdat maar een beperkt aantal ondernemers bereid is om te betalen of omdat voor de
financiering er naar elkaar wordt verwezen. Steeds vaker gebeurd het dat initiatieven uitsluitend
doorgang kunnen vinden wanneer er entree wordt geheven. Voor een gastvrije ontvangst van onze
gasten in deze gebieden en voor de toegankelijkheid van onze ondernemers is dit niet wenselijk.
Eiland brede initiatieven zijn elk jaar opnieuw afhankelijk van subsidies of grote sponsors. In alle
gevallen kan er geen sprake zijn van lange termijn visie omdat deze visie afhankelijk is van geld. Juist
deze activiteiten bewerkstelligen de levendigheid op het eiland in het belang van onze toeristen.
Het ondernemersfonds kan ook dienen als financier voor projecten op het gebied van duurzaamheid
en scholing. De initiatieven die nu worden ontwikkeld voor de financiering van de Waddencampus in
het belang van de eilander ondernemers en de eilander economie kan eveneens worden
ondergebracht bij het ondernemersfonds. De Waddencampus houdt zich o.a. bezig met
duurzaamheid en circulaire economie.
Activiteiten
Ameland kent een aantal jaarlijks terugkerende evenementen/activiteiten met een (boven)regionale
aantrekkingskracht zoals Roggefeest, Kunstmaand, Paardenreddingboot, Horizontour, MadNes,
Beachvolleybal, Vuurtorentrail, Triatlon, Adventurerun, Tussen Slik & Zand, Midzomeractiviteiten,
watersportdag, Ambachtelijke dag maar ook Sinterklaas en kerst. Elk jaar is het opnieuw een

uitdaging om onze gasten te verrassen. Hiervoor is het nodig om bestaande evenementen te
versterken en nieuwe aansprekende activiteiten te organiseren. Evenementen dienen herkenbaar te
zijn en een gelijkmatige spreiding te hebben over het jaar en over het eiland. Uiteindelijk moet dit
leiden tot extra bezoekers en dus extra bestedingen. Voor de leefbaarheid op Ameland is het
verstandig om mee te beoordelen in hoeverre grootschalige evenementen doorgang moeten blijven
vinden.
Lokale initiatieven zoals rondje Ballum, rondje Hollum, openstelling kerkgebouwen,
tentoonstellingen, sfeerverlichting in dorpen, beveiliging tijdens evenementen
Cofinanciering van plannen
Versterken van de routing in het centrum door attractieve invulling van winkelbestand, bestrijding
van leegstand en organisatie van activiteiten op strategische momenten en plaatsen.
Het uitdragen en versterken van de openbare ruimte.
Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor leden van de actieve ondernemersorganisaties om
de onderlinge band te versterken en het netwerk uit te breiden en te behouden.
Lokale initiatieven worden van harte ondersteund door het ondernemersfonds.
Het idee dat iedereen baat heeft bij een goed georganiseerde bedrijfsomgeving en bij onderlinge
solidariteit moet breed worden gedeeld en gevoeld. In het overgrote deel van de gemeenten waar al
ervaring is met een fonds is de discussie verstomd. Het fonds is onderdeel van de infrastructuur
geworden.
Wenselijkheid Ondernemersfonds
Met een Amelander ondernemersfonds worden vier soorten doelen beoogd:
Materiële doelen. De gezamenlijke belangen van ondernemers waaronder het meefinancieren van
projecten, evenementen of activiteiten, promotie en marketing en beveiliging van evenementen.
Door te kiezen voor een stevige, gezonde financiële basis via het ondernemersfonds zijn deze
materiële doelen ook voor de langere termijn gegarandeerd.
Immateriële doelen. Wie met geld aan tafel komt staat veel sterker. De onderhandelingspositie van
de ondernemers naar derde partijen (overheid, publiek, dienstenaanbieders) wordt enorm versterkt
door een gezamenlijke en structurele financiering waardoor langere termijn planning mogelijk wordt.
Free-riders. Op Ameland ontstaat een steeds grotere groep ondernemers en verhuurders van
accommodatie die niet meebetalen aan de promotie van het eiland of initiatieven op het eiland
terwijl ze hiervan wel profiteren.
Meer samenwerking tussen profit en non-profit organisatie. Initiatieven vanuit de Wadden Campus
of onderwijsinstellingen kunnen gezamenlijk worden opgepakt of ondersteunt. Voorbeelden hiervan
zijn het opzetten van lokaal beroepsgericht onderwijs. Zorgcentra kunnen vragen om participatie in
lokaal ouderen vervoer of inrichting van bepaalde ruimtes.
Hoe werkt het Ondernemersfonds
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het ondernemersfonds kunnen ondernemers of
een ondernemersvereniging of een non-profit organisaties een aanvraag indienen bij het
ondernemersfonds.

Het ondernemersfonds moet een structuur krijgen waarbij de mogelijkheid tot participatie van de
ondernemers zo groot mogelijk is. Er moet aandacht zijn voor lokale initiatieven waarbij een gebied
of dorp hen zelf opgebrachte deel van het fonds weer terug krijgt. Voorwaarde is wel dat er sprake is
van een transparante en democratische alliantie of vereniging. Naast het ondersteunen van lokale
initiatieven is het belangrijk om een deel van het geld te bestemmen voor eiland-brede projecten.
Voor en door ondernemers
Het uitgangspunt is dat het fonds er is ‘voor en door ondernemers’. Voor de verdeling van de gelden
is het zoeken naar een goede balans. Aan de ene kant is het zaak dat besluiten over geld zo dicht
mogelijk bij de ondernemers genomen worden en dat de ondernemers het fonds als van het zelf
beschouwen. Aan de andere kant moeten ondernemers over de grenzen van hun eigen dorp of
gebied heen durven kijken. Voorwaarde voor het slagen van een ondernemersfonds is dat eiland
brede activiteiten en ideeën worden ondersteund en er wordt toegewerkt naar een marktplein van
geldstromen.
Organisatie Ondernemersfonds Ameland
Het Ondernemersfonds Ameland is een stichting, die bestaat uit een bestuur en een Adviesraad en
wordt ondersteunt door een fondsmanagement. Het fondsmanagement ondersteunt het bestuur en
is verantwoordelijk voor de financiële administratie en het secretariaat. Het bestuur is samengesteld
uit ondernemers en vertegenwoordigers uit verschillende gebieden en sectoren op het eiland.
Hiermee is het bestuur een brede vertegenwoordiging van alle betalers aan het fonds.. Het bestuur
komt maandelijks samen. Het is ook goed denkbaar en verdedigbaar dat het fonds een onderdeel
van OPA is.
Daarnaast komt twee keer per jaar de Adviesraad van het Ondernemersfonds bijeen. De Adviesraad
bestaat uit de vertegenwoordigers van de dorpen en organisaties die betalen aan het fonds. De
Adviesraad dient als klankbord voor het bestuur en fungeert daarnaast als marktplaats, waar
uitwisseling van informatie en contacten centraal staat.
Vervolg
Overleg wethouder en of college
Inhuren deskundige (Klaas van der Berg) om ons plan verder uit te werken.
Samenstellen van regiegroep
Overleggen met belangenverenigingen
Lobbyen bij raadsleden?
De cijfers:
De gemiddelde opslag is tussen de 30 en 90 per 100.000 WOZ waarde. Op Terschelling wordt een
bedrag van 80,- in rekening gebracht.

Eigenaar woningen 0,1041% van de WOZ-waarde
Eigenaar niet-woningen 0,1476% van de WOZ-waarde opbrengst 2017 309341
Gebruiker niet-woningen 0,1181% van de WOZ-waarde opbrengst 2017 217981
Dus 0.1476 is gelijk aan 309341 omvang WOZ waarde 209.580.623,Dus 0.1181 is gelijk aan 217981 omvang WOZ waarde 184.573.243,-

Bij een bedrag van 60,- per 100.000 WOZ waarde is dit een opbrengst van 236400,Bij een bedrag van 30,- per 100.000 WOZ waarde is dit een opbrengst van 118245,-

