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Voorwoord 
 

Voorafgaand aan de hiernavolgende rapportage, wil ik graag alle ondernemers en overige 
betrokkenen in Waddinxveen bedanken voor hun bereidwillige medewerking aan het 
verstrekken van de input voor dit onderzoek. 
Zonder enige uitzondering werd ik overal vriendelijk en openhartig ontvangen en nam men 
de tijd mij te woord te staan. 
De respondenten van de gemeentebrede enquête hebben allen 10 minuten geïnvesteerd in 
de beantwoording en de ambassadeurs, die een uitgebreide enquête ontvingen, circa 15 
minuten. Daarnaast ook nog eens de gesprekstijd. Mijns inziens een investering in 
Waddinxveen die de moeite waard wordt. 

 
Herman Hoekstra, projectleider Stichting CLOK 

 

1. Inleiding 
 

Sinds 1 januari 2016 wordt in Waddinxveen gewerkt met een ondernemersfonds. Dit fonds 
heeft tot doel het bieden van financiële ondersteuning aan lokale ondernemers en 
sportieve, culturele en educatieve verenigingen die gezamenlijk een project willen 
uitvoeren om hun gebied, sector of de gemeente mooier, schoner, veiliger en gezelliger te 
maken. Het fonds is er voor en door ondernemers. Alle ondernemers uit Waddinxveen 
leveren een financiële bijdrage aan het fonds. De Stichting Ondernemersfonds 
Waddinxveen is opgericht om de activiteiten vanuit het Ondernemersfonds te coördineren. 
Afgesproken is om tussentijds het ondernemersfonds te evalueren. Wat gaat goed en wat 
kan beter. 

 

1a.Korte introductie van het Ondernemers Fonds Waddinxveen 
 

Sinds 1 januari 2016 is het Ondernemers Fonds Waddinxveen (OFW) volgens ”Leids model”, 
operationeel. Het fonds is er op gericht om samen te investeren in de economische en 
maatschappelijke vitaliteit van Waddinxveen. 
Op 17 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen ingestemd met de structurele 
50/50 financiering van het Ondernemers Fonds Waddinxveen. 
De financiële basis voor het fonds is gelegd met inbreng van € 50.000,- middels een kleine 
opslag op de OZB afkomstig uit het onroerend goed areaal niet woning zijnde. En met 
inbreng van eveneens € 50.000,- uit de algemene gemeentelijke middelen. 
Per doorstart in 2019 werd overgegaan van een convenant naar de huidige 
subsidiebeschikking. 
De financieringsconstructie wordt gehanteerd tot einde 2022. Daarna stopt de inleg uit de 
algemene middelen. 
In het onlangs opgestelde Economisch Koersdocument, wordt uitgegaan van een integrale 
aanwezigheid van het fonds in Waddinxveen ná 2022. Reden voor de gemeente om het 
huidige fonds niet te evalueren en te opteren voor het in het Economisch Koersdocument 
aangehechte advies voor doorontwikkeling van het fonds. 
Het fondsbestuur van het OFW is de mening toegedaan een onafhankelijke evaluatie te 
willen, om met de ervaringen daaruit te kunnen vaststellen hoe het eventuele nieuwe 
fonds 2.0 eruit kan zien. 
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1b.Omschrijving van de opdracht 

 
Het fondsbestuur hecht eraan een onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren. In het 
verleden is er veel ervaring opgedaan met het fonds in Waddinxveen. Er liggen de nodige 
uitdagingen in het verschiet. En die zijn: 

 
• Het Ondernemersfonds is in vergelijking met andere fondsen aan de magere kant wat 

betreft de financiën. 
• Het Ondernemersfonds is versnipperd over diverse gremia met ieder hun eigen 

ambassadeur. 
• Dit levert veel touwtrekken op, er ontstaan spanningsvelden tussen de 

trekkingsgebieden. 
• Sommige gebieden zijn goed verenigd, sommige ook niet. 
• De toekenning van gelden ligt bij de gebiedsambassadeur en de vraag is of dit voor de 

toekomst de beste afspraak is. 
• Duidelijk maken waar de trekkingsgebieden mee te helpen. Daarvoor is het wenselijk 

dat er een gedragen toekomstvisie komt. Het bestuur neemt daarvoor het initiatief. 
• De wens is, ook gemeente-brede initiatieven te kunnen honoreren. 
• Het budget zal op v erantwoorde wijze vergroot moeten worden. 

 

En bij de laatste bullit, ligt de kern van de opdracht. Een fonds is geen doel op zich. Het is 
slechts een middel om te komen tot. Daarom moet evenwichtigheid worden gevonden 
tussen ambities in Waddinxveen enerzijds en de op te brengen financiële middelen 
anderzijds. 

 
1c. Uitvoering van de opdracht 

 
Het bestuur van het OFW heeft ervoor gekozen onder de ondernemers een evaluatie uit te 
voeren met een enquête bij zoveel mogelijk trekkingsgerechtigden waarvan een 
emailadres bekend is. Het betrof hier circa 500 adressen. Een enquête met 27 vragen is 
daar naar uitgegaan. Naast de ondernemers enquête is een meer specifieke enquête 
uitgegaan naar de gebiedsambassadeurs. Hier betrof het 43 vragen. De enquêtevragen zijn 
in overleg met het bestuur samengesteld. 

 
Separaat is met alle ambassadeurs een gesprek gevoerd, waarbij één telefonisch en de 
overige fysiek. Eveneens heeft met het bestuur een dieptegesprek plaatsgevonden. 

 
Voorafgaand aan de halfjaarlijkse ambassadeursmeeting op 2 maart, is per einde 
inlevertermijn een premature reactie op de enquête aan het bestuur gegeven. 
Definitieve verslaglegging dient 12 maart ten laatste te zijn gedaan. 



      085 – 0602565            info@clok.nl                                                   5                                             

2. Uitkomsten ondernemersenquête. 
 

In totaal zijn 500 enquêtes verstuurd naar de ondernemers in Waddinxveen. Van deze 
ondernemers (trekkingsgerechtigden) hebben er 76 de enquête ingevuld geretourneerd. Dit 
is statistisch gezien voldoende om conclusies aan de resultaten te kunnen verbinden. 
 
De onderstaande nummering komt overeen met de nummering uit de enquête 

 
22 60% is lid van het OPW. 

 
21 30% is eenpitter, 30% heeft meer dan 20 werknemers en 40% zit daar tussen in. 

Hiermee toont Waddinxveen zich een typische MKB gemeente. 
 

1 Zoals is te verwachten, kent niet iedereen het ondernemersfonds. Van de  
64 respondenten kent 64% het ondernemersfonds. 

 
2 Slechts 6% is geen voorstander van het samen opzetten en uitvoeren van 

activiteiten en projecten. 75% is dit wel en 19% staat daar neutraal tegenover. Dit 
geeft aan dat er een goede voedingsbodem is voor een ondernemersfonds. En dat 
valt ook te verwachten in een gemeente die enorm is versnipperd, verspreid 
gelegen bedrijventerreinen en winkelgebieden heeft en geen echt centrum heeft. 
Deze gegeven situatie “schreeuwt” om verbinding, heel tastbaar. 

 
3 Wat betreft de website vindt een derde van de respondenten die informatief en 

meer dan de helft heeft daarover geen mening. 
 

4 Over de informatievoorziening vanuit het ondernemersfonds is minder dan de helft 
van de respondenten tevreden, een derde heeft geen mening en 22% is 
ontevreden tot zeer ontevreden. Hier valt dus nog veel eer te behalen. Deze vraag 
gaf ook een storm aan tips en opmerkingen, zoals: 

a. Onduidelijk is of wij ook meebetalen en dus aanspraak kunnen maken 
b. Onze sector is lastig binnen uw organisatie en OPW, weinig feedback 
c. Website mag actueler 
d. Geen idee wie jullie zijn 
e. Lijkt vooral gericht op grotere projecten 
f. Meer informeren etc…… 

 
5 Bijna de helft zegt te weten wat er als opslag op de OZB wordt betaald. 

 
6 52% geeft aan voorstander te zijn van structurele financiering van gezamenlijke 

private projecten. 25% staat hierin neutraal. Dit geeft ruimte voor groei in 
voorstanders tot wel driekwart. Er valt hier dus veel te winnen voor het OFW. 
Slechts 17% is echt tegen. Ook hier zie je dus de bereidheid in Waddinxveen tot 
samenwerken. Opmerkingen van respondenten: 

a. Maar er moet actief beleid zijn 
b. Het bedrag moet omhoog om er iets serieus van te maken 
c. Ik zie op de site diverse initiatieven die goed passen 
d. Laat ondernemers dit zelf regelen 
e. Ik zie gezamenlijke projecten wel zitten, liefst zonder gemeente 
f. Ik vind de gesteunde doelen nogal arbitrair 
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9 De positieve respons op de bereikbaarheid/toegankelijkheid van het 
ondernemersfonds scoort magertjes met slechts 23%. Bijna evenveel is negatief en 
de grote middenmoot van 58% staat hierin neutraal. Er is veel ruimte voor 
verbetering. 

 
10 Ook bij het voldoen aan de verwachtingen scoort het fonds magertjes met 23% 

positief en 17% negatief. Ook hier weer een grote middenmoot ambivalentie. 
 

11 Bekend met activiteiten en projecten van het fonds is 45%. De andere 55% is ermee 
onbekend. Niet iedereen die het fonds kent, is op de hoogte van de projecten. 

 
12 Bijna 40% geeft aan dat projecten niet hebben geleid tot meer samenwerking en 

bijna 30% geeft aan van wel. 
 

13 Tevredenheid over gezamenlijke doelen scoort een hoge mate van ambivalentie, 
55%. Daarnaast is er ontevredenheid bij slechts 14%. Dus 31% is tevreden. 

 
14 Voor voorzetting van het fonds na 2022, ziet 14% geen meerwaarde. 45% vindt dat 

het fonds moet worden voortgezet en nog eens 6% vindt dit ook, als het fonds 
anders wordt georganiseerd. En daarmee vindt dan 51% een doorstart evident. 
Daarnaast is 34% nog over de streep te halen. Er ligt dus weer een vruchtbare 
voedingsbodem met veel toelichtingen, waaronder; 

a. Wel als er concrete projecten komen 
b. Er moeten dan wel meer middelen komen 
c. Er ligt teveel focus op het Gouweplein, zou meer projecten willen zien bij de 

andere winkelstrips 
d. Voorstander van een bovenlokale invulling 
e. Uw website is onduidelijk 
f. Als de gemeente niet meer meedoet, kan deze structuur beter worden 

gestopt 
 

16 De wens om grotere projecten te doen heeft 24% niet, 1/3e hiervan kent het fonds 
niet. Bijna de helft weet het nog niet en hiervan de helft kent het fonds niet. 30% 
ziet grotere projecten wel zitten. Hiervan kennen ze allemaal het fonds en willen 
ook gezamenlijke projecten doen. Deze magere score komt overeen met de 
verwachting. Er zijn nu nog te weinig goede voorbeelden die de ambities kunnen 
aanwakkeren. Wel worden er enkele ambities geuit, maar die getuigen op hun beurt 
weer van onzekerheid. Hier is dus nog veel ontwikkelingswerk te doen. 
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3.Uitkomsten ambassadeursenquête 

 

De onderstaande nummering komt overeen met de nummering uit de enquête 
 

• Op de verzonden enquête hebben alle ambassadeurs gereageerd, hetgeen 
niet zo verwonderlijk is vanwege hun betrokkenheid bij het OFW. 

 
2 Het grootste deel (75%) is voorstander van het uitvoeren en opzetten van 

gemeenschappelijke activiteiten. 
 

3&4De respondenten zijn over het algemeen niet positief over de 
 informatievoorziening. De website mag informatiever worden. En de  

informatie o.a. over de trekkingsrechten moet actueel worden bijgehouden.  
Met sprekende voorbeelden of een project portfolio kan de site-informatie 
levendiger worden. 
 

6 90% van de ambassadeurs weet wat hij/zij heeft betaald als opslag op de OZB. 
 

7 50% is voor structurele financiering van projecten en 42% staat hier neutraal 
tegenover. Er moet wel duidelijke meerwaarde zijn. Nu is nog aan de orde 
“geld zoekt plan” in plaats van andersom. Meerwaarde ligt ook bij een 
gemeentebreed budget om het bedrijfsleven beter te organiseren en zo het 
ondernemersklimaat te optimaliseren. 

 
9 Over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het fonds is 67% tevreden en 

25% ontevreden. Hier is duidelijk winst te behalen. 
 

10 Over verwachtingen van het OFW zijn de meningen sterk verdeeld. Dit ligt in de 
lijn van alle gevoerde gesprekken. Men wil veel, verwacht ook veel, maar niet 
alles wordt naar wens vervuld. De trekkingsrechten zijn niet helder genoeg en 
er wordt onevenwichtig aan getrokken. Daarnaast is er zelfs sprake van 
wantrouwen. Wel duidelijk is dat iedereen verder wil en het fonds de kans wil 
bieden voor een gezondere toekomst. 

 
11 Bijna alle ambassadeurs zijn bekend met de gerealiseerde projecten, waarvan 

40% er ook financieel van heeft mogen genieten. En 60% geeft aan dat het 
heeft geleid tot meer collectiviteit. Dit zijn allen OPW’ers. 

 
12 2/3e vindt dat de projecten hebben geleid tot meer collectiviteit en 

samenwerking. 
 

13 Minder tevreden is men over de gezamenlijke doelen. 1/3e is hierover 
ontevreden (hiervan vindt 100% de website niet informatief genoeg). En 1/3e 
staat hierin neutraal. Slechts 1/3e is tevreden. Hiervan vinden allen dat het 
fonds moet worden voortgezet en heeft ook projecten uitgevoerd. 

 
14 36% vindt dat het fonds ruimschoots voldoende bijdraagt aan de projecten en 

100% hiervan vindt ook dat het aanvragen gemakkelijk gaat. De 18% die het 
hiermee oneens is, geeft aan dat te weinig wordt verdeeld. De budgetten zijn 
te laag om stappen te kunnen zetten. Het is moeilijk tot gezamenlijke belangen 
te komen. En als er dan iets is, zoals camerabewaking, dan wordt er heel 
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moeilijk gedaan over de vergunning. 
 

16 Men is 67% tevreden over de transparantie van het fonds en niet één is er 
 ontevreden over. Dit leidt dan ook tot de conclusie dat de governance op orde 
 is. 
 

17 Van de ambassadeurs geeft 58% aan positief te zijn over de evenwichtige 
verdeling van het fond en die hebben ook allen aanvragen gedaan. Uit de 
persoonlijke gesprekken blijkt echter dat nuancering hier op zijn plaats is. Men 
vindt het fonds te klein en te versnipperd, waardoor er ook aan de 
trekkingsverdeling wordt getrokken. En dat heeft zelfs geleid tot achterdocht. 
Herijking van het fonds is op zijn plaats. 

 
19 83% van de ambassadeurs heeft daadwerkelijk aanvragen gedaan, waarbij 

slechts 30% aangeeft het aanvraagproces als gemakkelijk ervaren te hebben. 
Procedure aanpassing is dus wel op zijn plaats. De doorlooptijd en goedkeuring 
moeten worden verkort. Net na een bestuursvergadering inbrengen van een 
project leidt tot wachten op de eerstvolgende vergadering drie maanden later. 

 
22 60% van de aangevraagde projecten is inmiddels uitgevoerd. 20% is 

gedeeltelijk uitgevoerd en 20% nog niet, mede vanwege corona. 
 
23 Men is voor 75% van mening dat de projecten niet gerealiseerd zouden zijn 

zonder het OFW. Het gaat dan om collectieve beveiliging, bewegwijzering, 
cameratoezicht, opfleuren en speciale acties zoals Goods & Foods. 

 
25 De vereniging van trekkingsgebieden heeft niet tot substantiële groei van 

ledenaantal geleid t.g.v. het fonds. 
 

26 Op de vraag of het fonds moet blijven voortbestaan, antwoordt slechts één 
respondent nee. Van de overige is 67% voor en 25% weet het nog niet. Wellicht 
is dit laatste afhankelijk van de structuur of eventueel de hoogte van de OZB 
opslag. Van de 67% wil de helft niet méér betalen. Maar als je ziet dat er 
slechts € 7,50 per ton WOZ extra moet worden betaald, dan is dit als “niets” te 
kwalificeren. En 5x niets is nog steeds bijna niets. Daarmee gezegd hebbende 
dat “niet meer willen betalen” genuanceerd zou kunnen worden. 
Ook wordt er gezegd dat het fonds nu te klein is. En om organisatiekracht te 
winnen is een gemeente breed percentage nodig. 

 
28 Voor meer en grotere projecten stemt een iemand tegen. Van de 58% die 

twijfelt heeft iedereen in het verleden een project gedaan. Van de 
vóórstemmers zijn er ook respondenten die grotere projecten willen doen, 
maar dit nog niet hebben kunnen realiseren vanwege de structuur en te 
kleine omvang van het fonds. 

 
30 Of het fonds moet worden voortgezet in de huidige structuur en werkwijze 

lopen de meningen sterk uiteen. Mede vanwege de huidige economische situatie 
is een hogere bijdrage niet opportuun. Anderen kijken weer verder en achten 
juist een vergroting en reorganisatie nodig, eventueel stapsgewijs. 

 
32 Over de 50/50 fondsverdeling met de gemeente is 25% voor zelfstandigheid en 

hiervan is 100% bereid ook meer te willen en meer te willen betalen. 
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33 50% is van mening dat het fonds moet worden vergroot en 25% weet het nog 
niet. De overige 25% vindt van niet. 

 
34 42% van de ambassadeurs voorziet potentiële projecten met een structurele 

bijdrage. Hiervan weer de helft, weet ook wat hij aan OZB verhoging betaalt. 
33% weet het nog niet en slechts 25% voorziet geen grote projecten. 

 
 

De toegevoegde waarde van het Ondernemersfonds volgens de Ambassadeurs 
 
 

 Bagagedrager zitters laten mee betalen 
 

 Collectieve lasten worden ook daadwerkelijk collectief gefinancierd,  
       er zijn geen zgn.  "Freeriders" 

 
 Het versterken van onze organisatie graad., het verbeteren van 

ons ondernemersklimaat 
 

 Het verwezenlijken van grote projecten die zonder steun van 
het   ondernemersfonds niet gerealiseerd kunnen worden en 
wellicht nog   belangrijker het uitsluiten van freeriders 

 
 In eerste instantie het aanzetten tot samenwerking tussen 

Ondernemers   onderling en wellicht ook met de gemeente. 
 

 Proberen om met alle ondernemers uit een trekkingsgebied samen 
tot ideeën en uitvoering te komen, voor het veiliger, 
bereikbaarder en  aantrekkelijker maken van de industrie 
gebieden. 

 
 Realiseren van projecten die normaal niet van de grond zouden komen Tevens worden 

zogenaamde free riders uitgesloten. 
 

 Startsubsidies, verbinding, Citymarketing 
 

 Voor het trekkingsgebied sport weinig toegevoegde waarde 
 

 Toegevoegde waarde is nog niet zo groot, er wordt uit de pot gehaald wat  
    er in zit, op aandringen van ambassadeurs en bestuur. Weinig creativiteit, 
 

 Toegelicht in gesprek 
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4. Gesprekken met de ambassadeurs, samenvatting 
 
 

De ambassadeurs hebben enkele grote gemene delers die bijna overal bestaan uit dezelfde 
opmerkingen. 

- Positief kritisch over het Ondernemersfonds 
- Te grote verdeling van trekkingsrechten, zowel geografisch als sectoraal 
- Vorming van “machtsblokken” en verdeeldheid over trekkingsrechten 
- Het ondernemersfonds is te gefragmenteerd en verzuild, daarom neemt de 

slagkracht af. 
- De informatievoorziening en bereikbaarheid van het fonds moeten beter 
- Men wil meer (en grotere) projecten 

Ook ziet en voelt men de gemeenschappelijke belangen van het samen doen. Maar er is te 
weinig cohesie in Waddinxveen. Geen dorpskern en verdeelde bedrijventerreinen. 

De cohesie moet worden gesmeed. Dit kan met heldere structuur, duidelijke informatie en 
professionele marketing van het Ondernemersfonds. Iedereen is het erover eens dat het 
fonds in zijn huidige vorm hier nu te klein voor is. Daarom zal het moeten groeien. 

Dit betekent dat er een “aandrijving” moet komen. Die initieert, stimuleert en goede 
voorbeelden stelt. Ruimere fondsen bewerkstelligen de groei hier naar toe. Maar het OFW 
komt niet door zijn kritieke punt heen. Het fonds blijft “hangen”, ondanks alle goede 
bedoelingen van de stakeholders en het bestuur. 

In de huidige vorm staat de levensvatbaarheid van het fonds onder hoge druk. De kritieke 
massa moet worden vergroot. Het fonds zal een modificatie moeten doormaken naar 
volwassenheid, zoals landelijk te doen gebruikelijk is. 

Het bestaansrecht van het fonds staat niet ter discussie, dat heeft zich al wel bewezen. 
Het is de levensvatbaarheid in de huidige vorm die ter discussie staat. De stap naar een 
fonds 2.0 moet worden gezet, daar is iedereen het over eens. En dat dit meer kost, snapt 
ook iedereen. 

Grote plannen en ideeen blijken uit het economisch koersdocument, maar het zal hierbij 
blijven, tot uitvoering zullen die niet komen. Maar dat is niet slechts toe te schrijven aan 
het OFW. Het gaat om de interactie tussen het fonds, de bedrijvenverenigingen en de 
gemeente. Waarbij in de drieluik het zwaartepunt moet liggen aan de private kant, 
daarvoor heet het ondernemersfonds. De publieke kant (gemeente) treedt facilitair op. 
Een stevige omslag zal moeten worden gemaakt. Pas dan is er ruimte voor grote plannen 
en ideeen 

Een sterke rol voor het OPW is hiervoor weggelegd. In onafhankelijkheid samen optrekken, 
OFW en OPW. Dat is de uitdaging waar Waddinxveen voor staat. 
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5a. Analyse van de statuten. 

De statuten van de stichting OFW zijn betrekkelijk eenvoudig en helder. Kort staat 
omschreven dat 

• de stichting contractpartner is enerzijds met de gemeente Waddinxveen en 
anderzijds met de ondernemersorganisaties en sectororganisaties. Ze fungeert 
slechts als doorgeefluik van subsidies. 

• de stichting samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers stimuleert. 

De bestuurssamenstelling is klein en vertegenwoordigt oorspronkelijk twee 
ondernemerskringen en LTO, totaal met slechts 3 bestuursleden. Er mag van de 
representatie vrijelijk worden afgeweken, wat ook heeft plaatsgevonden. Het is een 
minimale representatie van het Waddinxveense ondernemersareaal, nu nog met uitsluiting 
van de culturele sportieve en educatieve sector. Verder wordt beschreven hoe de 
vergaderingen worden georganiseerd en hoe de besluitvorming plaatsvindt . 

In artikel 13, lid 1, wordt vermeld dat de stichting uiterlijk per 1 januari 2020 zal zijn 
ontbonden. 

Het is niet duidelijk of hieraan gevolg is gegeven en/of de statuten in dezen zijn aangepast 
of de financieringsafspraken zijn hernieuwd. 

Eveneens in artikel 13, lid 6, staat dat het eventueel batig saldo bij ontbinding van de 
stichting wordt uitgekeerd aan de gemeente Waddinxveen. Dit staat in tegenstelling tot de 
subsidiebeschikking van de gemeente. In de een na laatste alinea van bijlage 1 van die 
beschikking, staat dat het batig saldo dient ter financiering van gemeentebrede 
activiteiten. 

Bij een fonds van, voor en door ondernemers misstaat de statutaire bestemming, oftewel 
de uitkering aan de gemeente Waddinxveen. 

Heel summier staan commissies omschreven die waarschijnlijk zijn omgevormd tot 
ambassadeurs. Het verdient aanbeveling de organisatie rond ambassadeurs en 
trekkingsrechten/gebieden anders in te delen. Hierover zal worden gesproken bij de 
vorming van de toekomstvisie. 

De financiële verantwoording is helder en duidelijk, met publiek geld dient de governance 
van de stichting op orde te zijn en dat is het geval. De jaarrekeningen en de 
projectverantwoordingen laten geen ruimte voor discussie. 

De governance is op orde. Maar ten opzichte van de omvang van het fonds, weegt die wel 
zwaar. Feitelijk is het OFW een perfect, efficiënt en goedkoop subsidieloket van de 
gemeente voor wat betreft de kleine private initiatieven. De verhoudingen zijn zoek en het 
verdient aanbeveling in de toekomst andere verhoudingen aan te brengen. 

 
 

5b. Analyse van de subsidiebeschikking: 

Op initiatief van de gemeenteraad zelf, heeft de gemeenteraad op 17 mei 2017 besloten 
het OFW structureel op te nemen in de begroting met behoud van de 
financieringsconstructie. De doelstelling is het stimuleren van Waddinxveense 
samenwerkingsverbanden, om gezamenlijk gemeentebrede gebiedsgerichte of 
sectorgerichte collectieve initiatieven mogelijk te maken. En dat voor en door alle 
contribuanten, waardoor ondernemers, culturele- educatieve instellingen en 
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sportverenigingen. Bijzonder is dat het initiatief voor het ondernemersfonds niet heeft 
gelegen bij de ondernemers. 

o Een van de uitgangspunten van het ondernemersfonds is het behoud van 
economische vitaliteit van Waddinxveen. Dit zou verbetering moeten zijn. 

o Met betrekking tot taken van de stichting staat vermeld dat toegezien moet worden 
op de representatie van de juridische entiteit, het trekkingsgebied. Dit op zich is 
vanzelfsprekend. Het zegt echter niets over de entiteit van de daadwerkelijke 
“gebruiker” van het geld. 

o Aanvragen voor structurele financiering worden niet toegestaan. 
o Er dient verantwoording te worden afgelegd met de notulen van de 

bestuursvergaderingen. Ook moet een financieel jaarverslag worden overhandigd. 
Normaliter volstaat slechts dat laatste. Maar vanwege de financiële constructie met 
de gemeente, is het begrijpelijk dat er meer verantwoording afgelegd dient te 
worden. 

o Er wordt gesteld dat je met behulp van het ondernemersfonds een sterker 
ondernemers- en verblijfsklimaat krijgt. Maar dat geldt voornamelijk voor 
ondernemersfondsen die meer hebben te besteden dan in Waddinxveen het geval is. 
Na de doorstart in 2018 had er wellicht meer groei bewerkstelligd kunnen worden. 

o Facultatieve OZB vrijstellingen moeten worden afgeschaft. De vrijstellingen liggen 
niet in lijn met jurisprudentie. 

 
 

5c. Analyse van de website: 

De website is overzichtelijk en duidelijke algemene informatie wordt dusdanig gegeven dat 
iedereen zijn antwoord kan vinden op de vragen die hij heeft. 

Specifieke informatie is echter verre van actueel. Gegevens over de subsidievaststelling en 
beschikkingen worden niet getoond. Ook de overzichten van trekkingsrechten ontbreken. 
En in het nieuws staan projecten uit het jaar 2017 (beveiliging Distripark) en 2018 
(kunstijsbaan op het Gouweplein). En bestuurslid Jannie Molenaar wordt vermeld als 
nieuwkomer, doch heeft geen zitting meer in het bestuur. Het schort dus behoorlijk aan 
actuele gegevens. Punten van aanbeveling zijn: 

o Op de site zou (her)kenbaar moeten zijn wie de ambassadeurs zijn. 
o Levendige projectbeschrijvingen zouden gemaakt moeten worden voorzien van 

aantrekkelijke foto’s. 
o Een projectenboek zou kunnen worden aangelegd met daarin alle verwezenlijkte 

projecten van de afgelopen jaren. 
o En last but not least. Op de web-mail moet worden gereageerd. Op een verzoek te 

komen met een reactie werd totaal niet gereageerd. 
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- 

6.Conclusie en vooruitzicht 
 
 

6a. SWOT Analyse 
 
 

Gezien de antwoorden op de enquête, interviews, bestudering van het Economisch 
Koersdocument, statuten en subsidiebeschikking komen we tot de volgende SWOT analyse. 

 
 
 

 
Sterkte 

• Governance 
• Kwaliteit van bestuur 
• Ervaring (ook hoe het niet moet) 
• Leeftijd van het fonds 
• Onafhankelijke evaluatie over 

voortzetting van het OFW 

 
Zwakte 

• Verzuiling en verdeeldheid 
• Te klein jaarlijks budget 
• Geen fondsmanagement 
• Website (en reactie erop) 
• Informatievoorziening 
• Geografische verdeeldheid 

Waddinxveen 
• Geen echte dorpskern 
• Bekendheid van het fonds 

 
Kansen 

 
Bedreigingen 

• Organiseren van het 
bedrijfsleven 

• Economisch Koersdocument 
• Groeimogelijkheid van het fonds 
• OPW en OFW samen optrekken 
• Ambities, A12 corridor etc….. 
• Energietransitie 
• Circulaire economie 
• Parkmanagement 
• Collectieve beveiliging 
• Meer transparantie van de 

gemeente over opslagpercentage 

• Geharrewar 
• Achterdocht 
• Verzwakt economisch klimaat 

vanwege corona 
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6b. Rol van het OPW 

Uit de ons bereikte informatie blijkt dat het OPW een prominente rol speelt in 
Waddinxveen, maar ook dat er weinig cross over is met het ondernemersfonds. 

Het ondernemersplatvorm dient voor de belangenbehartiging van haar leden, de 
ondernemers in Waddinxveen. Daarnaast zijn er verenigingsverbanden van ondernemers 
ontstaan die geen lid zijn van het OPW. Deze verenigingen zijn deels georganiseerd om als 
collectief een aanvraag te kunnen doen bij het ondernemersfonds. Terwijl daarentegen het 
OPW op haar beurt geen trekkingsrechten heeft bij het ondernemersfonds. Dat is bijzonder 
te noemen. 

Het ondernemersfonds is er voor alle ondernemers en overige trekkingsgerechtigden in 
Waddinxveen. De doelstellingen met het OPW en overige verenigingen liggen in elkaars 
verlengde. En toch is er geen integrale verbondenheid met elkaar. 

Om tot succes in Waddinxveen te komen, zullen de financiën en belangenbehartiging 
moeten worden gestructureerd. En hier is een rol weggelegd voor het OPW. Dit moet 
worden georganiseerd. Initiatieven en ideeen zullen hier een voedingsbodem moeten 
hebben. Er zal professioneel moeten worden geopereerd. En daar is weer geld voor nodig. 

Daarin faciliteert het ondernemersfonds. Het succes van het OPW wordt het succes van het 
OFW en andersom. Samen optrekken in onafhankelijkheid van elkaar, dat is de toekomst. 

 
 

6c. Aanbevelingen aan het OFW 

Het bovenstaande leidt tot de volgende aanbevelingen. 

Het ondernemersfonds 2.0 kan succesvol worden met de juiste alliantie, die met het OPW. 

Op haar beurt, zal het OPW de netwerkverbindingen moeten organiseren tot een logisch 
geheel. Er moet structuur worden aangebracht die de relaties helder en duidelijk maken. 
Dan weet men waar men kan aankloppen. 

Het ondernemersfonds moet worden geherstructureerd. 

• Het zal ten eerste tot financiële wasdom moeten komen, vergelijkbaar met wat in 
het land te doen gebruikelijk is, een factor 3 à 4 keer groter voor een gemeente als 
Waddinxveen. 

• Daar moet wel draagvlak voor worden gecreëerd. Met behulp van de juiste 
“marketing” kunnen de belangen van het hebben van een fonds duidelijk worden 
gemaakt. 

• De wijze van verdeling van de trekkingsrechten moet worden herzien. Heldere 
verbanden kunnen worden gecreëerd. Bijvoorbeeld door sectorale verdeling helder 
te maken. 

• Door bundeling van trekkingsrechten en het vergroten van het fonds gaat het er toe 
doen. Nu is het fonds te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. 

• Er zal intensiever c.q. vaker bijeengekomen kunnen worden om de 
financieringsprocessen te versnellen. 

• De projecten die zijn gerealiseerd kunnen worden geëxposeerd. Dat leidt weer tot 
nieuwe initiatieven. Men moet zien wat er allemaal wel niet met het fonds mogelijk 
is. 
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• Het fonds kan aanhaken bij de kansen, die zijn er voldoende. En inzetten op 
versterking van het fonds. Dat is een harde randvoorwaarde wil het in de toekomst 
succesvol worden. Waddinxveen is er klaar voor. 
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•  
 

  
Bijlage 1  Evaluatie Ondernemersfonds Waddinxveen 2021, ondernemers 

 
 
 
 
 

64 09:24 
Antwoorden Gemiddelde tijd om te voltooien 

Actief 
Status 

 
 
 

1. Bent u op de hoogte van het bestaan van het Ondernemers Fonds Waddinxveen? 
 
 

 
  Ja 41 

Nee 23 

 
 
 
 

2. Bent u voorstander van het samen met andere ondernemers opzetten en uitvoeren van 

gezamenlijke activiteiten/projecten in Waddinxveen, zowel in uw directe omgeving als in de 

gemeente als die gefinancierd worden door het Ondernemersfonds? 
 
 
 

Ja 48 

Nee 4 

Neutraal/geen mening 12 

 
 
 
 

3. Vindt u dat de website www.ondernemersfondswaddinxveen.nl voldoende informatief is? 
 
 
 

Ja 21 

Nee 9 

Neutraal/geen mening 34 
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4. Bent u tevreden over de informatievoorziening over het Ondernemersfonds? 
 

Zeer tevreden      1 
 

  Tevreden 12 

  Neutraal 37 

  Ontevreden 10 

Zeer ontevreden 4 

5. Eventuele tips/ opmerkingen over de informatievoorziening: 

22 
Antwoorden 

Meest recente antwoorden 

"Wist niet van het bestaan af, terwijl is sinds 1993 ondernemer ben in ... 

6. Bent u op de hoogte van wat u, vanaf 2016, per jaar heeft betaald als opslag op de OZB? 

  Ja 29 

  Nee 35 
 
 
 
 

7. Bent u voorstander van structurele (meerjarige) financiering van gezamenlijke private projecten 

door een Ondernemers Fonds? 

lnsights 
Ja 33 

  Nee 11 

  Neutraal 16 

  Geen mening 4 

 
 
 

8. Eventuele toelichting: 
 

15 
Antwoorden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meest recente antwoorden 

"Geen eigen bedrijfspand" 

"Ik ben van mening dat de opslag voor de WOZ niet van toepassing zo... 
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9. Bent u tevreden over de bereikbaarheid/toegankelijkheid van het Ondernemersfonds 
 
 
 

Ja 15 

Nee 12 

Neutraal/geen mening 37 

 
 
 
 

10. Vindt u dat het Ondernemers Fonds Waddinxveen aan de verwachtingen voldoet? 
 

  Ja, ik vind het prima zoals het ... 6 

   Ja, ik vind het prima zoals het ... 9 

Nee,  ik vind het OFW onvoldo.. . 11 
 

  Geen mening 30 

Andere 8 

11. Bent u bekend met projecten en activiteiten die geld van het OFW hebben ontvangen? 

  Ja 20 

  Ja, een project of activiteit wa. ...... 9 

  Nee 35 

 
 
 
 

12. Hebben in uw omgeving projecten geleid tot meer collectiviteit, zoals meer samenwerking, 

elkaar beter leren kennen, etc.? 
 
 

  Ja 8 

  Nee 11 

Weet ik niet 10 
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13. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de gezamenlijke doelen in de vorm van projecten 

en activiteiten? 
 

Zeer tevreden 0 

Tevreden 9 

Neutraal 16 

Ontevreden 2 

Zeer ontevreden 2 

 
 

14. Vindt u dat het Ondernemers Fonds Waddinxveen na 2022 moet worden voortgezet? 

  Ja, en ben bereid meer  te beta... 7

 Ja, maar ik  wil niet meer betal... 22

 Weet ik nog niet 22 

  Nee, ik zie geen meerwaarde 9 

  Nee, niet zoals het nu is georg. ..... 4 

15. Eventuele toelichting: 

17 
Antwoorden 

 
Meest  recente antwoorden 

"Kan ik niet beantwoorden  - " 

"Ik vind het goed dat er een ondernemingsvereniging is, maar begrijp ... 
 
 

 
16. Zou u meer en grotere projecten willen doen? (o.a. de problematiek rond bodemdaling, 

parkmanagement, duurzaamheidsverbeteringen, energietransitie, circulaire economie, 

leegstandsbestrijding, huisvesting, citymarketing). 
 

Ja, hoe dan ook heb ik meer e... 3 

Ja, als het fonds meer kan bijd ... 16 

Weet ik nog niet. 30 

Nee, ik vind het allemaal wel g... 10 

Nee, ik wil helemaal geen Ond... 5 
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17. Eventuele toelichting 

 
13 

Antwoorden Meest recente antwoorden 

 

 
18. In welk (trekkingsgebied is uw bedrijf gevestigd? 

 
• Agrarisch 4  

• Coenecoop 22 
 
 

25 

• Distripark                     1  

• Detailhandel 6 
 

• Horeca 
                   1  

• Noord-Zuid 3 
 

• Nuts 0 
 

• Sport 6 
 

• Ongebouwd 0 
 

• Overig 15 
 

• Weet ik niet 6 
 

 

 
19. U bent: 

• Eigenaar van onroerend goed 11 

• Gebruiker van onroerend goed 23 

• Eigenaar en gebruiker 26 

• Andere 4 
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20. In welke sector bent u actief? 
 

Land - en tuinbouw 5 

Industrie 5 

Bouw 5 

Groothandel 6 

Detailhandel 6 

Vervoer en opslag 2 

Horeca                                                      
        1 

Zakelijke dienstverlening 13 

Overige dienstverlening 9 

Onderwijs 2 

Sport 7 

Maatschappelijk 0 

Cultureel 3 

 
 
 

21. Hoeveel arbeidsplaatsen (FTE's) telt uw onderneming (inclusief uzelf)? 
 

    1      19 
 

   2 - 5 16 
 

  6 - 10 3 

 
  11-20 8 

Meer dan 20 18 

22. Bent u lid van het Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW)? 

  Ja 37 

  Nee 27 
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23. Wilt u de resultaten van dit onderzoek ontvangen? 

 
lnsights 

  Ja 42 

Nee 22 

 
 
 
 

24. Mogen wij u benaderen als uw antwoorden daar aanleiding toe geven? 
 
 

 
  Ja 37 

  Nee 27 
 
 
 
 

25. Naam: 
 
 

64 
Antwoorden 

 

 
 
 
 
 
 
 

Meest recente antwoorden 

 
 

26. Organisatie : 
 
 

64 
Antwoorden 

 
 

Meest  recente antwoorden 

 
 
 
 

27. E-mailadres: 
 
 

64 
Antwoorden 

 
 

Meest recente antwoorden 
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Eventuele tips/ opmerkingen over de informatievoorziening: 

Toelichting op Voorstander structurele private projecten 

Bijlage 2 Tips en opmerkingen van de ondernemers 
 

Als Bibliotheek zijn wij ook lid van de OPW. Het is mij onduidelijk of wij ook via de OZB 1,7% bijdrage 
betalen en daardoor aanspaak kunnen maken op dit fonds. Welke aanspraak kunnen we dan maken als je 
denkt in de richting van het organiseren van activiteiten voor kinderen en volwassenen zoals literaire 
avonden en workshops en trainingen? 
de danssector is een lastige binnen uw organisatie van het owp; kunnen weinig feedback krijgen en ook op 
tijden dat winkels gesloten zijn en wij open. 
De website mag wel wat actueler gehouden worden. Heel veel nieuws is er niet te vinden. 
Dit is voor het eerst dat ik van jullie hoor 
Geen 
geen idee wie jullie zijn 

 
Heb al regelmatig gevraagd om een financieel overzicht, wat komt erin, en waar wordt het aan uit gegeven. 
Tot op heden heb ik daar nooit een duidelijk antwoordt van gehad. 
Het bestaan van de website was mij niet bekend, misschien een link bij OPW opnemen 
Ik ben als rector van het Coenecoop College nieuw in Waddinxveen. Mijn antwoorden zijn gebaseerd op 
een korte periode. Wel heb ik ervaring met een soortgelijk fonds in Leiden. 
Ik heb nog niets gemerkt van het ondernemersfonds 
Ik was me niet erg bewust van het bestaan. De website maakt veel duidelijk. 
Ik wist niet van informatievoorziening. Dat is ook door eigen schuld. 
Maar als het gebracht wordt via de mail, is het moeilijker te 'vergeten' 
Indien ondernemer niet aktief betrokken is via trekkingsgebied, of als lid van bijv OPW, blijft deze verstoken 
van informatie vrees ik. 
Lijkt vooral gericht op grotere projecten / middelgrote ondernemers. Ik mis insteek ZZP er 
Meer en betere informatie naar buiten toe middel HvH en web-site 
Meer informeren richting sportverenigingen; wellicht liggen er mooie kansen voor zowel ondernemers, als 
sporters, als verenigingen. 

 
Niet alle links op de website werken (https://www.ondernemersfondswaddinxveen.nl/overzichten- 
trekkingsrechten-2019-definitief-en-2020-voorlopig/). Bovendien is de site niet actueel, o.m. v.w.b. 
https://www.ondernemersfondswaddinxveen.nl/actuele-stand/ > trekkingsrechten 2020? Nu gan 
aanvragen naar secretariaat. Ik begreep van een ambassadeur dat het beter is om in eerste instantie de 
aanvraag via hem te laten verlopen. 
via de mail 
woon 16 jaar in Waddinxveen, meer dan 20 jaar ondernemer en dit is de 1e keer dat ik van het 
ondernemersfonds hoor. 

 

 
 

 
 

Ik denk dat privaat eigenlijk privaat hoort te zijn en indien gemeenschappelijk dat daar al voldoende kanalen 
voor zijn. Ik zie ecjhter op de site diverse initiatieven die toch wel goed passen... 
Ik heb geen enkel belang hierbij en ben wel verplicht om te betalen 
ik heb kantoor aan huis 
In mijn optiek is het fonds met name bedoeld om initiatieven in de startfase mogelijk te maken. Structurele 
financiering zorgt voor een ongelijk speelveld en niet marktconform handelen. 
Laat ondernemers(verenigingen) dit zelf regelen. 

Als je niet op een bedrijventerrein zit, kan je er niks mee en heb je ook geen inspraak 
Het bedrag moet omhoog om er iets serieus van te maken! 

Actiever beleid op samenwerking energiebesparing-opwekking 
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Eventuele toelichting: moet het OFW worden voortgezet 

Toelichting meer en grotere projecten 

Uiteraard afhankelijk over welke projecten het gaat zie ik gezamenlijke projecten samen met andere 
ondernemers wel zitten. Liefst zonder inmenging van de gemeente. 
Veel culturele doelstellingen kan ik niet achter staan. Bovendien kan ik me niet erg vinden in de toekenning 
aan de projecten. De gesteunde doelen zijn nogal arbitrair. 

 
Voorstander bij 50% bijdrage door Gemeente. Indien dit vervalt, zie ik de toegevoegde waarde niet en kan 
de samenwerking beter op Bedrijfsterrein niveau worden georganiseerd, bv middels een BIZ 
Wat wordt bij vraag 7 bedoeld met 'gezamenlijke private projecten'? 

 

 

 
Als je meer en grotere projecten wilt gaan organiseren, dan moet je wel middelen hebben. De bijdrage die 
we nu betalen is relatief laag. Het voordeel van het ondernemersfonds is dat de 'freeriders' ook moeten 
meebetalen. 
De bijdrage van de gemeente in overeenstemming brengen met de grote OZB opbrengst 
De ondernemers subsidiëren via omweg hun eigen plannen. kun je niet een hoop rompslomp besparen 
door dit zelf te doen en achteraf bv korting op belasting/ investeringsaftrek te geven. 
Dit hangt af van de toekomstige projecten 
Eigenlijk weet ik er te weinig van. 
Fuseren om wat voor manier dan ook met het OPW, 
Het aantal gerealiseerde projecten vind ik ver onder de maat. Er blijft teveel geld in de pot zitten. 
Bovendien vind ik de toekenning van de projecten aanvechtbaar. 
ik weet niet wat ze doen 
Ik wist er nog te weinig van, dus wil het dit jaar eens wat meer volgen. 

 
Naar mijn idee ligt de focus op het Gouweplein, zou meer projecten willen zien bij de andere winkelstrips 
Uw website is ontoegankelijk. Wat doet het fonds? Wat kan een gemiddelde Waddinxveense ondernemer 
ermee? 'Trekkingen'? Het zegt me niks. 

 
 
 
 
 

 
Als je in een bestuur zit waar geld bescikbaar is dan is het ook leuk om projecten aan te pakken. 
Nu blijft het gaan om een paar euro per jaar, en soms zelfs verliezen in een jaar. 
denk dat meeste ondernemers wel andere problemen hebben in huidige crisis. 
doe dat alleen voor belanghebbenden 
DPW kan geen activiteiten bekostigen omdat er geen trekkingsrecht is 

 
Energie transitie duurzaamheid en circulaire economie, zijn voor mij als ondernemer ondoorzichtig als we 
met elkaar optrekken en kennis inkopen dan kunnen we met elkaar veel meer bereiken dan allleen 
Er zijn voldoende projecten te benoemen met een langere looptijd. En als er meer financiële ruimte is, dan 
moet het voor het ondernemersfonds makkelijker te organiseren zijn. 
Het gezamenlijk meer benutten van de daken voor zonnepanelen waarin eventueel ook particuliere partijen 
kunnen participeren. 

Afgezien van steun aan de VBC, heb ik geen idee, waar het geld naar toe gaat. Sommige van de hierboven 
genoemde taken, zijn taken van de gemeente. In dat geval is het een extra subsidie vanuit het W'veense 
bedrijfsleven aan de gemeente, in plaats van andersom 

Als er concrete projecten zijn welke ten goede komen aan het bedrijventerrein kan ik mij voorstellen dat er 
extra bijgedragen wordt. 

zie eerdere notitie. Ondernemersfonds is duidelijk een samenwerking van ondernemers en overheid. Als de 
gemeente niet meer meedoet, kan deze structuur beter worden stop gezet 

voorstander van oeen bovenlokale invulling. 
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Ik denk dat de genoemde grote projecten beter passen als aandachtsgebieden waar het Ondernemersfonds 
aandacht en budget voor onderzoek en steun voor geeft, als dat het er echt in deelneemt. Maar ik weet er 
nog wat te weinig van. 
Ik ken dit fonds niet. Maar ik zie dat het gebruikelijke ons-kent-ons clubje waaronder Tekstueel/Jongkind 
hiervan geprofiteerd heeft, zoals dat elke keer gaat in Waddinxveen. Daarom heeft het voor een 
gemiddelde ondernemer in Waddinxveen geen meerwaarde. 
Ondernemers kunnen zelf wel initiatief nemen als ze iets gezamenlijk willen organiseren. De verplichting om 
bij te dragen stuit me tegen de borst. 
Projecten kunnen zonder Ondernemersfonds via de diverse verenigingen Bedrijventerreinen ook goed 
worden gedaan. Evt extra via een BIZ 
T.a.vi. 16. Toegevoegde waarde van 'Citymarketing' was/is er niet of nauwelijks. In die zin kan de bijdrage 
van het OFW beter of anders worden besteed. 
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Bijlage 3 Evaluatie Ondernemersfonds Waddinxveen 2021, ambassadeursenquête 

 
 
 
 

 

12 14:50 
Antwoorden Gemiddelde tijd om te 
voltooien maken 

Actief 
Status 

 
 
 

1. Bent u op de hoogte van het bestaan van het Ondernemers Fonds Waddinxveen? 

\!)> lnsights 
 

  Ja 12 

Nee 0 

 
 
 
 

2. Bent u voorstander van het samen met andere ondernemers opzetten en uitvoeren van 

gezamenlijke activiteiten/projecten in Waddinxveen, zowel in uw directe omgeving als in 

de gemeente als die gefinancierd worden door het Ondernemersfonds? 

\!)> lnsights 

  Ja 9 

  Nee                                              1 

  Neutraal/geen mening 2 

 
 
 
 

3. Vindt u dat de website www.ondernemersfondswaddinxveen.nl voldoende informatief is? 

\!)> lnsights 
 

  Ja 7 

  Nee 4 

Neutraal/geen mening    1 
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4. Bent u tevreden over de informatievoorziening over het Ondernemersfonds? 
 

Zeer tevreden   ' lnsights 0 

Tevreden 4 

Neutraal 6 

Ontevreden 2 

Zeer ontevreden 0 

 
 

5. Eventuele tips/ opmerkingen over de informatievoorziening: 
 
5 

Antwoorden 
 

Meest recente antwoorden 

"OFW is niet wijd verbreid bekend bij ondernems, ook de funding niet. ... 
 
 
 

6. Bent u op de hoogte van wat u, vanaf 2016, per jaar heeft betaald als opslag op de OZB? 

' lnsights 

  Ja 11 
 

  Nee        1 

 
 
 
 

 
7. Bent u voorstander van structurele (meerjarige) financiering van gezamenlijke private 

projecten door een Ondernemers Fonds? 

' lnsights 

  Ja 6 

 
Nee      1 

 

  Neutraal 5 

Geen mening 0 

8. Eventuele toelichting: 

4 

Antwoorden 

Meest recente antwoorden 

"Afhankelijk van aard van het project, gevaar schuilt er in dat gemeent... 
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9. Bent u tevreden over de bereikbaarheid/toegankelijkheid van het Ondernemersfonds 

' lnsights 

  Ja 8 

  Nee 3 

Neutraal/geen mening    1 

 
 
 
 

10. Vindt u dat het Ondernemers Fonds Waddinxveen aan de verwachtingen voldoet? 
 

  Ja, ik vind het prima zoals het  ... 3    

    Ja, ik vind het prima zoals he     2 

    Nee, ik vind het OFW onvoldo.. . 4  

   Geen mening   1 

   Andere                                         2 
 
 
 

11. Bent u bekend met projecten en activiteiten die geld van het OFW hebben ontvangen? 

' lnsights 

  Ja 6 

 
  Ja, een project of activiteit wa.    5 

 
  Nee      1 

 
 
 
 

12. Hebben in uw omgeving projecten geleid tot meer collectiviteit, zoals meer 

samenwerking, elkaar beter leren kennen, etc.? 

' lnsights 
 

  Ja 6 

  Nee 3 

Weet ik niet 2 
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13. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de gezamenlijke doelen in de vorm van 

projecten en activiteiten? 

Zeer tevreden ' lnsights 0 

Tevreden 4 

Neutraal 4 

Ontevreden 3 

Zeer ontevreden 0 

 
 

14. Vindt u dat het Ondernemers Fonds Waddinxveen voldoende bijdraagt aan uw gerealiseerde 

projecten of activiteiten bij u in de buurt? 

' lnsights 

 
Ja, dit is ruimschoots voldoende 4 

Nee, ik zou meer bijdrage will... 2 

Neutraal/geen mening 5 

 
 
 

15. Eventuele toelichting 
 

4 

Antwoorden 

Meest recente antwoorden 

"Toegelicht tijdens gesprek" 

"Het collectief wordt niet 

hechter." 

 
 

16. Bent u tevreden over de transparantie van het Ondernemersfonds? 

' lnsights 

 
Ja 8 

Nee 0 

Neutraal/geen mening 4 
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17. Vindt u dat de trekkingsrechten evenwichtig worden verdeeld over de trekkingsgebieden? 

' lnsights 

 
Ja, daarover ben ik tevreden 7 

Nee, ik vind dat wij te veel/te ... 2 

Neutraal/geen mening 3 

 
 
 

18. Eventuele toelichting: 
 

4 

Antwoorden 

Meest recente antwoorden 

"Toegelicht in gesprek" 

"Bij trekking krijg je wat je toekomt, vlgs je inbrengt, dat is de evenwie... 
 
 

 
19. Heeft u sinds 2016 aanvragen gedaan? 

' lnsights 
 

  Ja 10 

Nee 2 

 
 
 
 

20. Hoe heeft u het aanvragen ervaren? 

' lnsights 

 
Aanvragen ging gemakkelijk 3 

Aanvragen kostte een beetje ... 5 

Aanvragen ging zeer moeilijk 2 

 
 
 
 
 

21. Heeft u eventueel suggesties voor verbetering van het aanvraagproces? 
 

2 

Antwoorden Meest  recente antwoorden 
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22. Heeft u aangevraagde projecten uitgevoerd? 

' lnsights 
 

  Ja 6 

  Gedeeltelijk 2 

(Nog) niet 2 

 
 
 
 

23. Zijn er zaken die u nu heeft gerealiseerd die zonder het OFW niet gerealiseerd zouden zijn? 

' lnsights 

 

  Ja 6 

Nee 2 

 
 
 
 

24. Indien ja, geef aan welke zaken dit zijn: 
 

6 
Antwoorden 

Meest recente antwoorden 

"Camera bewaking op Coenecoop" 
 

"de actie Goods & Foods ; spaaractie van de Retail met de Horeca" 
 
 

 
25. Heeft de vereniging van uw trekkingsgebied extra leden mogen verwelkomen in de periode 

2016-2020? 

' lnsights 

  Ja, mede dankzij de projecten ...2

 Ja, maar die ledengroei hadde... 3             

Nee                                            7 
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26. Vindt u dat het Ondernemers Fonds Waddinxveen na 2022 moet worden voortgezet? 

  Ja en ben bereid meer te bet4 

   Ja, maar ik wil niet meer betal.. 4 

   Weet ik nog niet 3 

  Nee, ik zie geen meerwaarde        1 

  Nee, niet zoals het nu is georg      0 

27. Eventuele toelichting: 

5 

Antwoorden 
Meest recente antwoorden 

"Voortzetting 2022 is afhankelijk van bijdrage en inrichting vd 
gebiede... 

28. Zou u meer en grotere projecten willen doen? (o.a. de problematiek rond 

bodemdaling, parkmanagement, duurzaamheidsverbeteringen, energiet ransit ie, 

circulaire economie, leegstandsbestrijding, huisvesting, citymarketing). 

  Ja, hoe dan ook heb ik meer.. 2 

Ja, als het fonds meer kan bijd.. . 2 

  Weet ik nog niet. 7 

    Nee, ik vind het allemaal wel g..   1 

Nee, ik wil helemaal geen Ond...   0 

 
 

29. Eventuele toelichting 
 

4 

Antwoorden Meest recente antwoorden 
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30. Vindt u dat het Ondernemersfonds moet worden voortgezet in de huidige structuur en 

werkwijze? 

Ja 'W lnsights 

 

 

 

 

 

31. Indien nee, wat moet er volgens u veranderen? 
 

3 
Antwoorden Meest recente antwoorden 

 

 
32. De huidige jaarlijkse bijdrage aan het Ondernemers Fonds wordt 50/50 bijeengebracht door 

ondernemers en gemeente. Bent u voorstander van deze 50/50 financiering of ziet u liever 

een Ondernemers Fonds geheel van, voor en door ondernemers, waardoor het fonds geheel 

zelfstandig is en haar eigen beleid kan vormen. 

' lnsights 

   Voorstander van een financieri. ..   3 

Voorstander  van een 50/50 fin... 4 

  Weet ik nog niet 4 

Andere      1 

33. Het huidige Ondernemersfonds is in relatie met andere gemeentes in het land klein te 

noemen en is daardoor beperkt in haar mogelijkheden. Toch moet een hele organisatie zijn 

ingericht voor het functioneren van het fonds. Vindt u dat daarom het Ondernemersfonds 

Waddinxveen een groter en breder gedragen Fonds moet worden? 
 
 
 

Ja 6 

Nee 3 

Neutraal/geen mening 3 

 3 

Ja, mits er meer geld beschi kb... 1 

Neutraal/geen mening 5 

Nee, als er meer betaald moet... 1 

Nee 2 
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34. Voorziet u potentiële projecten die een structurele jaarlijkse bijdrage nodig hebben? 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan Parkmanagement en Citymarketing. 
 

  Ja 5 

  Nee 3 

Weet ik nog niet 4 

 
 
 
 

35. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van het Ondernemersfonds? 

Meest recente antwoorden 

12 
Antwoorden 

"Toegelicht  in gesprek" 

"Toegevoegde waarde is nog niet zo groot, er wordt uit de pot gehaald ... 

"In eerste instantie het aanzetten tot samenwerking tussen onderneme... 

 
 

36. In welk (trekkingsgebied is uw bedrijf gevestigd? 
 

Agrarisch                                           1  

Coenecoop                                     1 

 
Distripark                                        2 

 

 

 

Detailhandel                                   1 
 

Horeca                                              1 
 

Noord-Zuid                                  2    

Nuts                                                0  

Sport                                               1
 

Ongebouwd                                    0  

Overig                                             3  

Weet ik niet                                    0  

 
 

37. U bent: 

lnsights 
Eigenaar van onroerend goed 2 

Gebruiker van onroerend goed      1 
 

Eigenaar en gebruiker 6 

Andere 3 
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38. In welke sector bent u actief? 
 

Land - en tuinbouw                    1                   

Industrie                                     0    

Bouw                                            0    

Groothandel                               3 

 
Detailhandel                               1 

   

Vervoer en opslag                         1 
   

Horeca                                           1 

 
Zakelijke dienstverlening            3 

   
 

 

Overige dienstverlening              0    

Onderwijs                                    1 
   

Sport                                           1 
   

Maatschappelijk                          0    

Cultureel                                     0    

 
 

39. Hoeveel arbeidsplaatsen (FTE's) telt uw onderneming (inclusief uzelf)? 
 

 

   1 
 

   2 - 5 

 
  6 - 10 

                                  
1   1-20      

lnsights 2 

2 

2 

1 

Meer dan 20 5 

40. Bent u lid van het Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW)? 

lnsights 

  Ja 10 

Nee 2 
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41. Wilt u de resultaten van dit onderzoek ontvangen? 

  Ja 12 

Nee 0 

 
 
 
 

42. Mogen wij u benaderen als uw antwoorden daar aanleiding toe geven? 

'W lnsights 

 
  Ja 11 

 
Nee                                                1 

 
 
 
 
 
 

43. Naam: 
 

12 

Antwoorden 

 
 

Meest recente antwoorden 

" 

 

 
 

44. Organisatie: 
 

12 

Antwoorden 

 
 

Meest recente antwoorden 

 
 

45. E-mailadres: 
 

12 

Antwoorden 

 
 

Meest recente antwoorden 
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Eventuele tips/ opmerkingen over de informatievoorziening: 

Ik ben nog niet lang genoeg werkzaam in de regio om daadwerkelijk overal echt iets van te vinden. 
Weinig info m.b.t. actuele saldo's etc. Zou frequenter moeten. Ook geen idee hoe het bij andere trekking 
gerechtigden loopt 

Eventuele toelichting: Bent u voorstander van structurele financiering 

Eventuele toelichting draagt het Fonds voldoende bij aan gerealiseerde projecten 

Eventuele toelichting: Vindt u dat trekkingsrechten evenwichtig worden verdeeld 

Bijlage 4 Tips en opmerkingen van de ambassadeurs 

 
 

 

Zeer summier, met sprekende voorbeelden zou het veel meer kunnen gaan leven 
ook onduidelijk wie wat indient, beoordeelt en beslist, 
Over trekkingsgebieden, dat je het hogere woz tarief aan het eigen terrein besteed wordt niet duidelijk 
De waarde van je vastgoed wordt bepaald door de omgeving !!! 
 
OFW is niet wijd verbreid bekend bij ondernems, ook de funding niet.  Alleen ingewijden 
kunnen  dat uitleggen ook mbt het trekkingsrecht. 

 

 
 

Onder gezamenlijk, Gemeente breed neem ik aan dus boven het trekkingsgebied uit. 
Ik zie de meerwaarde om met een gemeente breed budget het bedrijfsleven beter te organiseren, en zo 
het ondernemersklimaat te optimaliseren. 
zie antwoord punt 5 
 
 
Afhankelijk van aard van het project, gevaar schuilt er in dat gemeenten zaken af gaan schuiven. Bijv. 
onderhoud groen op bedrijventerrein. 

 
 

 
Heel moeilijk om tot gezamenlijke belangen te komen en als er dan iets is zoals camerabewaking wordt er 
heel moeilijk gedaan qua vergunning. 
 
Het collectief wordt niet hechter. 
 
Bij trekking krijg je wat je toekomt, vlgs je inbrengt, dat is de evenwichtigheid.  
Opbouw en inleg van gelden in het fonds is onvoldoende transparant. 

 

 
Door de huidige opzet (max € 100.000 en de bijdrage van de Gemeente € 50.000 ) is er door de enorme 
groei 
van het aantal Waddinxveense bedrijven ( + 50% in 5 jaar ) een verwatering ontstaan en zijn de te besteden 
bedragen voor de trekkingsgebieden verkleind. 
Het fonds is te klein. herijking is op z'n plaats. 
 
Bij trekking krijg je wat je toekomt, vlgs je inbrengt, dat is de evenwichtigheid.  
Opbouw en inleg van gelden in het fonds is onvoldoende transparant. 

  

 
De WOZ waarde van het Logistiek park A12 groeit sneller dan het aandeel trekkingsrechten uit OFW 

De budgetten zijn te laag om stappen te kunnen zetten 

 
Moet wel een meerwaarde hebben. Of dat nu zo is vraag ik me af. Geld zoekt plan is nu meer aan de orde 

Gezamenlijk uitvoeren is afhankelijk van projecten 
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Heeft u eventueel suggesties voor verbetering van het aanvraagproces? 

Indien ja, geef aan welke gerealiseerde zaken dit zijn: 

Meer en grotere projecten 

 
 

 

 
Ik zelf heb geen aanvragen gedaan maar wel begrepen van de ambassadeur dat de communicatie en 
terugkoppeling goed gaat 

 

 
Cameratoezicht, Wegbewijzering uniform over hele terrein, Opfleuren in-uitgangen terrein 
collectieve bewegwijzering en camerabeveiliging 
de actie Goods & Foods; spaaractie van de Retail met de Horeca 
 
Camera bewaking op Coenecoop 
 

 
 

 
 

Ben heel benieuwd wat de opbrengst in 2022 de opslag op OZB in Euro's zal zijn. 
Moet plan zoekt geld worden ipv geld zoekt plan. In mijn trekkingsgebied heeft het nu geen meerwaarde. 
Mogelijk in andere gebieden wel 
Zie vorige toelichtingen 
Het fonds is nu te klein, om organisatie kracht te winnen is een Gemeente breed percentage  
nodig zeg 20% 
 
Voortzetting 2022 is afhankelijk van bijdrage en inrichting vd gebieden/sectoren. Verhoging naar E 50 per 
100K is voor mij niet acceptabel. Zou ook BIZ in overweging nemen. 

 

 

 
 

 
 

Projecten die algemeen belang van heel Waddinxveen steunen vind ik prima, al twijfel ik of dat via dit fonds 
moet. Je kan ook een afvaardiging van het bedrijfsleven regelmatig laten praten met de gemeente. 

  

Een aantal bovengenoemde zaken zijn we al mee bezig 
Is helemaal afhankelijk van het betreffende project 

 
Bodemdaling interessant als het gaat om de verkeers wegen binnen ons trekkingsgebied 
geld ook voor Parkmanagment, bijvoorbeeld een collectief KVO 
Energie transitie ligt al op tafel (RES ) heeft voor alle trekkingsgebieden consequenties 
Circulaire economie zeker 
Leegstand is een collectief belang 
Het binnenhalen van interessante bedrijven 
Verkeersproblematiek zoals verbreding A20 en het Coenecoop pootje 
Wat ik hier verder mis is innovatie en automatisering Logistiek ( inzetten op waarde toevoeging ) 
Branding van Waddinxveen ( citymarketing ) 
Etc. 

Afhankelijk van eventuele nieuwe structuur 
Eventuele toelichting over voortzetting OFW 

Judo matten voor scholen 
 

bewegwijzering-beveiliging maar ook sprekers die toegevoegde waarde hebben voor ondernemers op ons 
park 

doorlooptijd aanvraag en goedkeuring verkorten 
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Indien nee, wat moet er volgens u veranderen? 

 
 

 
Gezien de huidige economische situatie is het niet opportuun ondernemers een hogere bijdrage in rekening 
te brengen

 
Geen gemeentelijke bijdrage meer 
fonds in stappen vergroten van € 200.000 naar € 350.000 
Gemeente breed te besteden 20% 
Mijn voorkeur heeft het om het beheer van het OFW te laten uitvoeren door het OPW (zeg 80% van 
fondsbudget) de stichting ondernemersfonds beperkt zich tot bankiersfunctie, inclusief de verantwoording 
naar de gemeente. 
Het OPW moet zich dan reorganiseren, haar leden zijn de voorzitters van de trekkingsgebieden plus ZZP 
Het democratisch gehalte wordt zo geborgd. 
Binnen dit OPW vindt het inhoudelijke gesprek dan plaats, hier zit de dynamiek van het fonds, direct 
gestuurd door ondernemers. 

 
Voor VBD zou dat geen probleem zijn maar als je kijkt naar grote geheel lijkt mij dat niet wenselijk 
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