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1. INLEIDING

Uit onderzoek in 2007, uitgevoerd door de Kamer van Koophandel in opdracht van de
gemeente Arnhem, onder de ondernemers(collectieven) in de gemeente Arnhem blijkt onder
voorwaarden draagvlak voor een Ondernemersfonds.
Voor de uitwerking van de werkwijze van het Ondernemersfonds en de criteria wordt een
initiatiefgroep geformeerd waarin vertegenwoordigers van de grootste ondernemers-
organisaties in de gemeente Arnhem zitting nemen, te weten

B.J.M. van Meer - voorzitter OKA, voorzitter initiatiefgroep
R. de Bas - bestuurslid KHN afd. Arnhem
J.H. van Hensbergen - voorzitter winkeliersvereniging Kronenburg
T. Lustig - dir. SOB Presikhaaf
P. Paardekooper - voorzitter Woonboulevard Arnhem
R. Prop - voorzitter VNO-NCW
J. Slutter - voorzitter SOB Presikhaaf
J.C.M. Wegdam - voorzitter CCA
G.E. Wubs - regiomanager VNO-NCW Midden
R. Weiss, A. Huethorst - regiomanagers MKB Midden

De initiatiefgroep wordt ondersteund door adviseurs van de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland en de gemeente Arnhem.

In oktober 2008 wordt het voorstel van de initiatiefgroep gepresenteerd aan een brede
bestuursvertegenwoordiging van de ondernemersorganisaties uit de initiatiefgroep. Na
overleg tussen de politieke partijen en de initiatiefgroep wordt het voorstel op onderdelen
aangepast. Zo wordt financiering van de basisactiviteiten van Stichting OKA Services en
SBA aan de doelstelling van het Ondernemersfonds toegevoegd.

Op 8 februari 2010 stemt de gemeenteraad van de gemeente Arnhem in met de vorming van
een – door een onafhankelijke stichting te beheren - Ondernemersfonds Arnhem conform het
Raadsbesluit en het Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds Arnhem.
Kort daarna draagt de initiatiefgroep de verdere voorbereiding en oprichting van het
Ondernemersfonds Arnhem over aan het bestuur in oprichting.

Op 30 juni 2010 wordt de Stichting Ondernemersfonds Arnhem formeel opgericht en wordt
het Ondernemersfonds feestelijk geopend tijdens een kick-off bijeenkomst.

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem wordt gevormd door:

A.A.M. Beers, voorzitter
H.H. de Vries, penningmeester en secretaris
R. de Boer
C.J.P. van Ek
W.A. van Kempen

De bestuursleden zijn voorgedragen door het Arnhemse bedrijfsleven.

Het bestuur wordt ondersteund door adviseurs van de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland en de gemeente Arnhem en door een secretarieel bureau.
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2. ONDERNEMERSFONDS ARNHEM

Doelstellingen
Het Ondernemersfonds Arnhem biedt de mogelijkheid om – in aanvulling op de publieke
taken van de gemeente Arnhem – extra projecten en activiteiten te kunnen realiseren die
bijdragen aan de economische ontwikkeling van de stad.

Het Ondernemersfonds wordt door het bedrijfsleven zélf gevoed door middel van een opslag
op de OZB-niet woningen. In 2011 bedroeg deze 2,6% op de basisheffing. Het
Ondernemersfonds is bedoeld voor financiering van het ondernemersaandeel in

- Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA), vanaf 2011
- Stichting OKA Services
- overige ondernemersprojecten.

Budget 2011
Het budget in 2011 bedraagt € 681.000,-. Dit bedrag is opgebouwd uit € 66.000,-
restantbudget Ondernemersfonds 2010, en €  615.000,- budget Ondernemersfonds 2011.
Conform raadsbesluit van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 is van het budget 2011
€ 350.000,- bestemd voor het financieren van de basisactiviteiten van SBA, € 65.000,- voor
het financieren van de basisactiviteiten van Stichting OKA Services en € 200.000,- voor
overige ondernemersprojecten. Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert het fonds.

Eind 2011 wordt een oplossing gevonden voor het b.t.w.-vraagstuk en worden de financiële
geldstromen tussen de gemeente Arnhem, Stichting Ondernemersfonds Arnhem en SBA,
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011, gerepareerd. Zie hoofdstuk 6.

Werkwijze
Arnhemse ondernemerscollectieven zoals verenigingen, stichtingen of aantoonbare
samenwerkingsverbanden van ondernemers kunnen bij het Ondernemersfonds financiële
steun vragen voor projecten of activiteiten die bijdragen aan de versterking van de Arnhemse
economie.

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt de ingediende aanvragen en financiële
steun (tot het beschikbare subsidieplafond). Zij legt hierover jaarlijks* verantwoording af aan
het college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven en
representatieve organisaties.

De aanvragen dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden voor indiening, alsmede
aan de inhoudelijke voorwaarden waarmee de aanvraag wordt getoetst aan de doelstelling
van het Ondernemersfonds.
De criteria staan vermeld in het Uitwerkingsmodel, in de folder en op de website,
www.ondernemersfondsarnhem.nl:

2



Algemene voorwaarden:
 de aanvraag heeft betrekking op één project;
 het project of de activiteit is nog niet gestart of gaat nog niet van start tijdens de lopende

aanvraagprocedure van het Ondernemersfonds;
 de aanvraag wordt ingediend door een collectief van ondernemers of een

samenwerkingsverband van ondernemers;
 in de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien;
 er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement,

vereffening, surséance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure daartoe
aangevraagd of aanhangig gemaakt;

 de aanvraag is volledig, inclusief begroting en dekkingsplan;
 de aanvraag is ingediend op het daartoe opgestelde aanvraagformulier;
 de aanvraag is ingediend bij het secretariaat van het Ondernemersfonds.

Inhoudelijke voorwaarden:
 het project of de activiteit moet een aantoonbaar economisch effect sorteren voor

Arnhem of deelgebieden van Arnhem;
 het project of de activiteit is voor een collectief van ondernemers van belang.

*financiële verantwoording over 2010 blijkt in 2011 niet mogelijk door de besprekingen met de Belastingdienst
over de b.t.w.-positie van de Stichting Ondernemersfonds Arnhem. Zie hoofdstuk 6.
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3. ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2011

Het Ondernemersfonds Arnhem is in 2011 twee maal opengesteld voor aanvragen. In totaal
ontving de Stichting Ondernemersfonds Arnhem 31 aanvragen voor een totaalbedrag van
€ 1.029.437,87.

Tijdens de beoordeling van de aanvragen werd het bestuur bijgestaan door een adviseur van
de gemeente Arnhem en een adviseur van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.
De beslissing om een aanvraag te honoreren dan wel af te wijzen is geheel aan het bestuur.

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt dat 12 aanvragen voldoen
aan de criteria en beoogde doelstellingen van het Ondernemersfonds. Er wordt rekening
gehouden met een evenwichtige spreiding over de stad en voorkeuren voor nieuwe en
innovatieve projecten en samenwerking tussen partijen.
Een belangrijke inhoudelijke voorwaarde waaraan een aanvraag moet voldoen betreft het
aantoonbare economische effect van het project voor Arnhem of een deelgebied van
Arnhem.

Projecten* die voldeden aan de criteria:

Projectnaam Aanvrager Gevraagd: Toegekend:
Bewegwijzering
De Overmaat en Rijkerswoerd Stichting OKA Services € 33.915,00 € 33.915,00
Kwartiermakers Rijnboog! Stg N.A.P. Architectuurpeilingen € 20.000,00 € 20.000,00
Lichtplan Korenmarkt Ondernemersvereniging Korenmarkt € 34.000,00 € 34.000,00
Warme Winterweken Arnhem Stichting RBT KAN € 19.000,00 € 19.000,00
Voorlichtingsevenement
Veiligheid Binnenstad Arnhem SBA € 10.000,00 € 11.900,00**
Winter Fair Belangenvereniging Jansplaats € 9.000,00 € 9.000,00
Smaakvol Arnhem de Zomer Editie KHN Afd. Arnhem € 30.000,00 € 30.000,00
Arnhem App fase 2 SBA € 10.000,00 € 10.000,00
Kerkstraat Fashion & Design Stichting Podium Dudok € 23.000,00 € 23.000,00
Arnhem Mode Bazaar Docks Arnhem € 15.000,00 € 15.000,00
De Kunstboulevard Arnhem OV Woonboulevard Arnhem € 54.995,00 € 22.500,00***
Velperpoortdistrict op de kaart OV Steenstraat en OV Hommelshopping € 21.500,00 € 21.500,00

€ 280.410,00 € 249.815,00

** Toekenning inclusief b.t.w.

*** Toekenning van de helft van de bijdrage die in 2010 voor dit project werd verstrekt, daar
langdurige structurele financiering uit het Ondernemersfonds niet mogelijk is. De
organisatie dient toe te werken naar verzelfstandiging van het project.

*Voor een beschrijving van de projecten zie hoofdstuk 4.
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Indieners van projectaanvragen ontvangen 8 weken na sluiting van het Ondernemersfonds
schriftelijk bericht van het bestuursbesluit op hun aanvraag. In de brief wordt gemotiveerd
waarom de aanvraag is afgewezen dan wel toegekend en onder welke voorwaarden wordt
toegekend. Tevens wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar (zie hoofdstuk 5).

De toegekende financiële bijdrage wordt niet ineens uitgekeerd. In eerste instantie ontvangt
de aanvrager 80% van het toegekende bedrag en 20% na ontvangst en goedkeuring door
het bestuur van de financiële eindrapportage en de inhoudelijke verslaglegging van behaalde
resultaten. De diverse termijnen van rapportering door de aanvragers worden in een
overzicht vastgelegd en ‘bewaakt’.

Stichting OKA Services
Conform raadsbesluit van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 is van het budget 2011
€ 65.000,- bestemd voor het financieren van de basisactiviteiten van Stichting OKA
Services.
In de bestuursvergadering van 3 februari worden het (financieel) jaarverslag 2010, het
activiteitenplan met begroting 2011 en het meerjarenbeleidsplan 2011-2014 van Stichting
OKA Services besproken. Het bestuur geeft zijn goedkeuring aan de rapportages over 2010.
In navolging daarop wordt het restantbedrag van de financiële bijdrage over 2010 uitgekeerd.
Daarnaast stemt het bestuur in met bevoorschotting van 80% van het jaarbudget 2011, te
weten € 52.000,-.

In haar meerjarenbeleidsplan 2011-2014 verzoekt Stichting OKA Services om een verhoging
van de jaarlijkse bijdrage uit het Ondernemersfonds. De verhoging heeft betrekking op
structurele en projectmatige activiteiten. Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds
Arnhem is gehouden aan het raadsbesluit dat basisfinanciering aan Stichting OKA Services
toestaat uitsluitend voor basisactiviteiten. In navolging daarop besluit het bestuur van
Stichting Ondernemersfonds Arnhem tot een eenmalige structurele verhoging van € 45.000,-
tot en met 2014. Dit betekent dat de jaarlijkse financiële bijdrage uit het Ondernemersfonds
Arnhem € 110.000,- zal bedragen vanaf 2012 tot en met 2014, onder voorbehoud van
toekenning tot en met 2014 van de budgetverzoeken van Stichting Ondernemersfonds
Arnhem aan de gemeente door het college van Burgemeester en Wethouders.

SBA
Conform raadsbesluit van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 is van het budget 2011
€ 350.000,- bestemd voor het financieren van de basisactiviteiten van SBA.

Het Ambitiedocument 2012-2015 wordt uitgebreid in het bestuur en op onderdelen met het
bestuur van SBA besproken. Op basis daarvan besluit het bestuur van Stichting
Ondernemersfonds Arnhem tot een eenmalige structurele verhoging van € 50.000,- tot en
met 2014. Dit betekent dat de jaarlijkse financiële bijdrage uit het Ondernemersfonds
Arnhem € 400.000,- zal bedragen vanaf 2012 tot en met 2014, onder voorbehoud van
toekenning tot en met 2014 van de budgetverzoeken van Stichting Ondernemersfonds
Arnhem aan de gemeente door het college van Burgemeester en Wethouders.

Eind 2011 wordt een oplossing gevonden voor het b.t.w.-vraagstuk en worden de financiële
geldstromen tussen de gemeente Arnhem, Stichting Ondernemersfonds Arnhem en SBA,
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011, gerepareerd. Zie hoofdstuk 6.
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4. GEHONOREERDE PROJECTEN: DOELSTELLINGEN, INHOUD EN VERWACHT
ECONOMISCH RESULTAAT

Stichting OKA Services, “Bewegwijzering De Overmaat en Rijkerswoerd”
Doelstellingen: een uniform bewegwijzeringsysteem op De Overmaat en
Rijkerswoerd dat het aantal verkeersbewegingen op de bedrijventerreinen
vermindert en de uitstraling en het imago van de bedrijventerreinen verbetert.

De bewegwijzering wordt in samenspraak met de aldaar gevestigde bedrijven
ontworpen. Het beheer komt in handen van de Bedrijventerrein
Contactgroepen.
Het economische effect van dit project zal nihil zijn, maar de investering is van belang voor
de betreffende ondernemers en van toegevoegde waarde voor De Overmaat en
Rijkerswoerd.

De financiële en inhoudelijke eindrapportage wordt in het voorjaar van 2012 door Stichting
Ondernemersfonds Arnhem beoordeeld.

Stichting N.A.P. Architectuurpeilingen: “Kwartiermakers Rijnboog!”
Doelstelling: het verlevendigen van het Rijnbooggebied teneinde meer
bezoekers te trekken en meer omzet te genereren voor de winkeliers en
horeca in het gebied.

Het Rijnbooggebied wacht al vele jaren op herontwikkeling. Ondernemers uit
het gebied zorgen samen met culturele partijen voor activiteiten en tijdelijke ruimtelijke
invullingen, zodat het Rijnbooggebied verlevendigt en meer bezoekers trekt. Meer bezoekers
betekent meer bestedingen bij winkeliers en horeca.
Er wordt tevens een Kwartiermakerswinkel geopend op de hoek Broerenstraat/
Rodenburgstraat waar informatie wordt verstrekt over de activiteiten in Rijnboog, de historie
van Rijnboog en over producten uit Rijnboog.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 maart 2012.

Ondernemersvereniging Korenmarkt: “Lichtplan Korenmarkt”
Doelstellingen: met een doordacht lichtplan de uitgaansbeleving rond de Korenmarkt
verbeteren en zorgen voor omzetgroei voor de aldaar gevestigde horecaondernemers.

Het lichtplan omvat het aanlichten van horecapanden, sfeervolle straatverlichting en
additionele sfeerverlichting op en rond de Korenmarkt. Het lichtplan wordt in 2011
gerealiseerd met cofinanciering vanuit de ondernemers en betrokken partners.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 april 2012.
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Stichting RBT KAN: “Warme Winter Weken Arnhem”
Doelstelling: door een overzichtelijke programmering van de winteractiviteiten zijn niet alleen
(potentiële) bezoekers van de stad beter geïnformeerd, maar besparen ondernemers op hun
marketingkosten door collectieve communicatie.

De programmering wordt via een website, een brochure en de media breed
gecommuniceerd. Het project is vóór de winter van 2011 gerealiseerd.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 maart 2012.

SBA: “Voorlichtingsevenement veiligheid binnenstad Arnhem”
Doelstellingen: voorlichting over veiligheids- en criminaliteit-
bestrijdingsprojecten ter bevordering van collectieve deelname zodat
kostenbesparing en kennisdeling wordt bereikt. Het ultieme doel is een veilig
ondernemersklimaat en een veilige binnenstad, wat bijdraagt aan een
positieve uitstraling en imago van de binnenstad.

In navolging op het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) worden tijdens één
bijeenkomst de ondernemers in de binnenstad van Arnhem geïnformeerd over alle projecten
die er zijn op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding. In het project werken vele
partijen samen.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 februari 2012.

KHN afd. Arnhem: “Smaakvol Arnhem de Zomer Editie”
Doelstellingen: samenwerkingsverband culinaire Arnhemse horeca en
podium voor gelieerde initiatieven ter ondersteuning van de horeca in
Arnhem en ter promotie van Arnhem als culinaire hoofdstad van
Gelderland. Behoud bestaande werkgelegenheid en omzetverhoging.

Naast dit vierdaags culinair evenement wordt tevens een magazine uitgegeven en een
website gelanceerd waarin de horecaondernemers zich kunnen presenteren en bezoekers
zich kunnen oriënteren. Smaakvol Arnhem vindt plaats van 31 mei tot en met 3 juni 2012, op
het Gele Rijdersplein.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 oktober 2012.

SBA: “Arnhem App fase 2”
Doelstellingen: verdere professionalisering van de Arnhem App waarmee geïnteresseerden
via smartphone en blackberry informatie kunnen ophalen over alles wat Arnhem te bieden
heeft en waarmee Arnhem de interesses van zijn bezoeker leert kennen en hier op in kan
spelen om meer omzet te genereren.

Na informatie over de binnenstad, zoals winkeltijden, producten, routes, evenementen,
horeca, wordt ook informatie over de overige deelgebieden van Arnhem opgenomen.
Daarnaast wordt geautomatiseerde datamutatie toegevoegd, zodat de Arnhem App zo goed
als mogelijk actueel is.
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Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 juni 2012.

Stichting Podium Dudok: “Kerkstraat Fashion & Design”
Doelstelling: een fashion-manifestatie die ten doel heeft om de Kerkstraat
en haar ondernemers te profileren om meer bezoekers te trekken en
omzetgroei te realiseren.

De fashion-manifestatie, die wordt georganiseerd door Podium Dudok, de fashion-
ondernemers in de Kerkstraat en hogeschool ArtEZ, behelst een openlucht modeshow van
Collectie Arnhem Fashion, bijzondere events in de winkels, een fototentoonstelling en
lezingen. De manifestatie vindt plaats in het weekend van 1-3 juni 2012.
De ondernemers in de Kerkstraat dragen financieel bij aan het project.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2012.

Docks Arnhem: “Arnhem Mode Bazaar”
Doelstellingen: de bekendheid van het Modekwartier vergroten en de omzet voor de mode-
ondernemers verhogen in de decembermaand.

De Arnhem Mode Bazaar is een tweedaags winterevenement met een mix van modeshows,
een chique kerstmarkt, een Oosterse bazaar en een kunst- en theaterfestival. Het
evenement vindt plaats in Musis Sacrum, een bewuste keuze om het Modekwartier dicht bij
het centrum onder de aandacht te brengen met de insteek dat het publiek op de langere
termijn het Modekwartier weet te vinden. De Arnhem Mode Bazaar vindt voor de eerste keer
plaats op 8 en 9 december 2012 in Musis Sacrum.

Veel partijen, waaronder de mode-ondernemers zelf, leveren een financiële bijdrage aan de
Arnhem Mode Bazaar.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2013.

Ondernemersvereniging Woonboulevard Arnhem: “De Kunstboulevard Arnhem 2012”
Doelstellingen: omzetverhoging, podium voor Arnhemse kunstenaars, verbetering woon- en
werkklimaat, promotie Arnhem Zuid.

De Kunstboulevard werd in 2011 voor het eerst succesvol georganiseerd en vindt in 2012
zijn vervolg. Bezoekers van de Woonboulevard Arnhem Zuid kunnen er kunst bekijken en
kopen. Het gaat om werken van kunstenaars uit Arnhem en omgeving. Het project genereert
meer omzet door de extra aanloop in de winkels en opbrengst en naamsbekendheid voor de
kunstenaars. De Kunstboulevard vindt plaats van 19 tot en met 28 mei 2012.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project wordt verwacht in het derde kwartaal van 2012.
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Ondernemersverenigingen Steenstraat en Hommelshopping: “Velperpoortdistrict op
de kaart”
Doelstellingen: samenwerking winkelgebieden ter versterking en groei binnen het
Velperpoortdistrict teneinde meer omzet te genereren voor de aldaar gevestigde
ondernemers.

Het project behelst een reeks aan promotie- en marketingactiviteiten die het
Velperpoortdistrict op de kaart zetten en bijdragen aan de groei van de winkelgebieden in dit
district. Naast activiteiten die een aanzienlijk aantal bezoekers trekken, zoals Steentjesdag
en winteractiviteiten, wordt ook geïnvesteerd in de uitstraling en vindbaarheid van het gebied
en in de deskundigheid van individuele ondernemers. In het project wordt samengewerkt met
o.a. vastgoedeigenaren, het ROC, het Modekwartier en de gemeente Arnhem.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2013.
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5. BEZWAARPROCEDURE

In de brief waarin het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem de indiener van een
subsidieaanvraag gemotiveerd mededeelt of de aanvraag is gehonoreerd, wordt gewezen op
de mogelijkheid van bezwaar.

Aanvragers kunnen bezwaar maken tegen toekenning dan wel afwijzing van hun aanvraag
door Stichting Ondernemersfonds Arnhem. Dit kan schriftelijk binnen 6 weken na
dagtekening van de brief waarin het bestuur zijn besluit mededeelt. Het bestuur reageert zo
snel mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken op het bezwaar.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan formeel bezwaar worden aangetekend.
Op verzoek ten aanzien van een beslissing waartegen bezwaar is gemaakt, onder
overlegging van een afschrift van het bezwaarschrift, op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht, kan een voorlopige voorziening worden getroffen, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem,
sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM  Arnhem.

In 2011 hebben vier aanvragers binnen de wettelijke termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar
ingediend tegen het bestuursbesluit. Aan 3 van hen is nogmaals gemotiveerd toegelicht dat
hun aanvraag niet voldoet aan de criteria van het Ondernemersfonds. Bij één aanvrager
heeft het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem zijn besluit herzien, omdat
aanbevelingsbrieven van ondernemers draagvlak en betrokkenheid aantoonden vanuit de
ondernemers voor het project. Het betrof project Kwartiermakers Rijnboog.

10



6. B.T.W.-POSITIE STICHTING ONDERNEMERSFONDS ARNHEM

De Belastingdienst staat op het standpunt dat Stichting Ondernemersfonds Arnhem niet btw-
plichtig is. Dit betekent dat het budget Ondernemersfonds 2011, evenals in 2010, door de
gemeente Arnhem exclusief b.t.w. aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem wordt
uitgekeerd.
Na uitvoerig en veelvuldig overleg met deskundigen en de Belastingdienst wordt een model
gevonden waarbij SBA, die conform raadsbesluit van de gemeente Arnhem tenminste
€350.000,- per jaar uit het Ondernemersfonds ontvangt, de door derden aan SBA in rekening
gebrachte b.t.w. alsnog als voorbelasting in aftrek kan brengen.

Dit betekent in de praktijk dat SBA niet vanuit het Ondernemersfonds, maar direct vanuit de
gemeente Arnhem wordt gefinancierd, maar waarbij Stichting Ondernemersfonds Arnhem
nadrukkelijk haar autonome rol behoudt als toezichthouder, bindend adviseur en
beoordelaar.
De gemeente Arnhem verrekent de b.t.w. via het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.
Teneinde een gelijke behandeling te handhaven voor Stichting OKA Services, wordt de
basisfinanciering van deze organisatie ook rechtstreeks vanuit de gemeente gefinancierd, uit
het budget van het Ondernemersfonds Arnhem.

Dit model doet maximaal recht aan het raadsbesluit en het aanhangend Uitwerkingsmodel
en aan het basisprincipe van het Ondernemersfonds, te weten ‘van, voor en door
ondernemers’.
Alle betrokken partijen, inclusief de Initiatiefgroep van het Ondernemersfonds, geven hun
goedkeuring aan deze constructie.

Eind 2011 worden de financiële geldstromen tussen de gemeente Arnhem, Stichting
Ondernemersfonds Arnhem en SBA, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011,
gerepareerd.

7. FINANCIEN ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2011

Onder de bijlagen bij dit jaarverslag vindt u de balans en Winst- en Verliesrekening 2011.
De volledige jaarrekening 2011 staat gepubliceerd op www.ondernemersfondsarnhem.nl.

Bijzonderheden:
 Project Winter Fair wordt door de aanvrager uitgesteld naar 2012 om reden dat op de

beoogde locaties en data in 2011 andere festiviteiten plaatsvinden. Het reeds uitgekeerde
subsidiebedrag à € 7.200,- wordt teruggevorderd*

 Stichting OKA Services verzoekt in december 2011 om vervroegde uitkering van het
restant subsidiebedrag à € 6.783,- teneinde aan haar financiële verplichtingen voor
project Bewegwijzering De Overmaat en Rijkerswoerd te kunnen voldoen.
Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komt aan dit verzoek tegemoet
onder voorbehoud van recht van terugvordering indien het financieel eindrapport en de
verslaglegging van de behaalde resultaten niet voldoen aan de verwachtingen dan wel
doelstellingen van het project.

*ontvangst in 2012
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8. PUBLICATIE EN RAPPORTERING

De website van het Ondernemersfonds Arnhem, www.ondernemersfondsarnhem.nl, wordt
geregeld geactualiseerd. Op de website staan o.a. de basisdocumenten waarop de
uitvoering van het Ondernemersfonds is gebaseerd, de doelstellingen en criteria van het
Ondernemersfonds, de gehonoreerde projecten, de folder, de subsidieaanvraagformulieren
en antwoorden op veel gestelde vragen.

Na elke ronde van het Ondernemersfonds geeft de Stichting Ondernemersfonds Arnhem een
persbericht uit dat tevens naar de besturen van ondernemersorganisaties in Arnhem wordt
gestuurd.
Medio 2011 geeft de Stichting een nieuwsbrief uit over de gehonoreerde projecten uit 2010
en uit de 1e tranche in 2011.

Rapportering
Conform het raadsbesluit van de gemeente Arnhem dient de Stichting Ondernemersfonds
Arnhem jaarlijks verantwoording af te leggen aan het college van B&W van de gemeente
Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven en representatieve organisaties.
Zoals eerder aangegeven in dit verslag heeft de onduidelijkheid inzake de b.t.w. het niet
mogelijk gemaakt om in 2011 financiële verantwoording af te leggen.
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9. EVALUATIE EN VOORUITBLIK

In het jaar 2011 ligt de focus van het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem niet
alleen op de 2 Ondernemersfondstrajecten in het voor- en najaar, maar ook op het
budgetverzoek aan de gemeente Arnhem voor Ondernemersfonds 2012 en het vinden van
een oplossing met betrokken partijen voor b.t.w-kosten die uit het Ondernemersfonds
betaald zouden moeten worden.

Budgetverzoek Ondernemersfonds 2012;
Conform het raadsbesluit van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 dient het bestuur
van Stichting Ondernemersfonds Arnhem voor de jaren 2012 t/m 2014 elk jaar de
budgetbehoefte te bepalen. Het budget van het Ondernemersfonds wordt bepaald door de
organisatiekosten van het fonds, de budgetverzoeken van SBA en Stichting OKA Services
en de verwachte projectaanvragen van overige Arnhemse ondernemerscollectieven.

In de bestuursvergadering op 28 juni 2011 worden de ambities en budgetverzoeken van SBA
en Stichting OKA Services besproken. Conform voormeld raadsbesluit kunnen beide
organisaties alleen budget uit het Ondernemersfonds ontvangen voor hun basisactiviteiten.
Voor incidentele activiteiten of projecten kunnen zij separaat een aanvraag bij het
Ondernemersfonds indienen.
Het raadsbesluit volgend besluit het bestuur om het budget voor SBA à € 350.000,- vanaf
2012 tot en met 2014 eenmalig structureel te verhogen met € 50.000,-. Het budget voor
Stichting OKA Services à € 65.000,- wordt vanaf 2012 tot en met 2014 eenmalig structureel
verhoogd met € 45.000,-. Deze verhoging van de budgetten van Stichting OKA Serivces en
SBA is gebaseerd op het onderbouwde verhoogde ambitieniveau van beide organisaties.
Beide toekenningen zijn onder voorbehoud van toekenning tot en met 2014 van de
budgetverzoeken van Stichting Ondernemersfonds Arnhem aan de gemeente door het
college van Burgemeester en Wethouders.

Naast deze bijdragen voor SBA en Stichting OKA Services, totaal € 510.000,-, houdt het
bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem rekening met noodzakelijke organisatie-
kosten à € 30.000,- en een eigen inschatting van verwachte projectaanvragen à € 325.000,-.
Aldus heeft Stichting Ondernemersfonds Arnhem de gemeente verzocht om het budget met
ingang van Ondernemersfonds 2012 te verhogen naar € 865.000,-.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met dit budgetverzoek.

Ondernemersfonds 2012;
Nu een oplossing is gevonden voor het b.t.w.-vraagstuk gaat het bestuur ervan uit dat het
zich de komende jaren volledig kan gaan focussen op het beoordelen van subsidie-
aanvragen. Net als voorgaande jaren wordt gerekend op de nodige aanvragen vanuit het
Arnhemse bedrijfsleven die leiden tot activiteiten en projecten die economisch profijt
opleveren voor Arnhemse ondernemers, de doelstelling van het Ondernemersfonds.

Het beheren van het Ondernemersfonds blijkt een voortdurend groeiproces. Hoewel het
beleid en de procedure zijn vastgelegd, biedt de praktijk steeds weer nieuwe inzichten die
leiden tot verheldering, verbetering, vereenvoudiging.

April 2012
Namens Stichting Ondernemersfonds Arnhem

A.A.M. Beers H.H. de Vries
Voorzitter Secretaris
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Bijlagen bij dit jaarverslag: - balans per 31 december 2011
- Winst- en Verliesrekening 2011
- publicaties
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BIJLAGE III – PUBLICATIES

Ondernemersfonds Arnhem 2011 geopend!

Arnhemse ondernemerscollectieven zoals verenigingen, stichtingen of samenwerkings-
verbanden van ondernemers kunnen weer aanvragen indienen. Een aanvraag heeft betrekking
op een financiële bijdrage aan een project of een activiteit. Deze moeten bijdragen aan de
versterking van de Arnhemse economie. Het project of de activiteit moet innovatief zijn en een
meetbaar economisch effect genereren. Indienen kan tot en met 31 mei 2011.

Wie kunnen aanvragen?
Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen, stichtingen of aantoonbare
samenwerkings-verbanden, kunnen een aanvraag indienen.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?
De Stichting Ondernemersfonds Arnhem toetst de aanvragen aan een aantal voorwaarden en
beoordeelt of het project of de activiteit past binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds. Een
volledig overzicht van de algemene en inhoudelijke criteria vindt u op de website van het
Ondernemersfonds: www.ondernemersfondsarnhem.nl.

Wat is de werkwijze?
Ondernemers kunnen het aanvraagformulier 2011 en de toelichting hierop downloaden vanaf de
website www.ondernemersfondsarnhem.nl. Indienen van een projectaanvraag voor het budgetjaar
2011 kan tot en met 31 mei 2011. Uiterlijk 8 weken na sluiting van het Ondernemersfonds vindt
besluitvorming plaats door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Arnhem.

Ondernemersfonds Arnhem 2010
In 2010 heeft de Stichting Ondernemersfonds Arnhem ruim 30 aanvragen ontvangen en beoordeeld.
Daarvan voldeden 6 aanvragen aan alle criteria en de beoogde doelstellingen en deze zijn dan ook
gehonoreerd.
Deze projecten vindt u op www.ondernemersfondsarnhem.nl. en zijn daar tevens te volgen.

Stichting Ondernemersfonds Arnhem
Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. De
Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert het fonds. De bestuurders van de stichting zijn
voorgedragen door het bedrijfsleven. Gemeente Arnhem en Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland zijn adviseurs van het bestuur van de stichting.

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiële
steun (tot het beschikbare subsidieplafond). Zij  legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het
college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven en representatieve
organisaties.

Meer informatie over het Ondernemersfonds kunt u vinden op: www.ondernemersfondsarnhem.nl

Ondernemersfonds Arnhem: een fonds van, voor en door Arnhemse ondernemers

Februari 2011



Het Ondernemersfonds Arnhem gaat voor de 2e ronde in 2011.

In de eerste ronde dat het Ondernemersfonds Arnhem in 2011 was opengesteld voor project-
aanvragen heeft het bestuur van de 18 ontvangen aanvragen er 6 goedgekeurd. Deze 6
aanvragen voldoen aan de voorwaarden en passen binnen de doelstellingen van het
Ondernemersfonds. Met de toekenning van deze projecten zal Arnhem er weer een aantal
mooie impulsen bij krijgen welke bijdragen aan het stimuleren van het economisch klimaat, de
primaire doelstelling van het fonds.

Om het fonds optimaal te benutten, ondernemende samenwerkingsverbanden te stimuleren en
zoveel mogelijk projecten te kunnen realiseren is een 2e ronde van start gegaan.
Tot en met 31 oktober 2011 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend!

Arnhemse ondernemerscollectieven zoals verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkings-
verbanden van ondernemers worden opgeroepen om aanvragen in te dienen.

Op de website van het Ondernemersfonds, www.ondernemersfondsarnhem.nl, staat vermeld aan
welke voorwaarden een aanvraag dient te voldoen. Heeft u een idee waarmee u de Arnhemse
economie een impuls kunt geven, controleer dan of uw project of activiteit past binnen de
doelstellingen van het Ondernemersfonds en of het voldoet aan de voorwaarden en doe een beroep
op het Ondernemersfonds. Het aanvraagformulier vindt u eveneens op de website.

Ondernemersfonds Arnhem: een fonds van, voor en door Arnhemse ondernemers

Juli en September 2011



BIJLAGE III – EEN GREEP UIT DE PUBLICATIES OVER DE GEHONOREERDE
PROJECTEN 2011

Korenmarkt Arnhem blij met spots op
kroegen
ARNHEM - De ondernemers op
de Korenmarkt in Arnhem zijn
blij met het uitlichten van de
panden van het uitgaansplein.
De eerste tests laten volgens
voorzitter Edwin Kuipers van de
Ondernemers Vereniging
Korenmarkt zien dat de sfeer op
het plein erdoor verbetert.
Zodra ze uitgaan, wordt de sfeer
‘bijna sinister’.

Met het in de schijnwerpers zetten
van alle panden op de Korenmarkt
is een bedrag gemoeid van circa
90.000 euro. Uit het
ondernemersfonds komt 34.000
euro, de ondernemers op de
Korenmarkt betalen 30.000 euro
en ook de gemeente Arnhem
draagt bij.

Het bureau Lek komt op basis van

proefopstellingen met aanbevelin-
gen. Daarna gaan de kroegbazen
op zoek naar leveranciers.

De Gelderlander, 28 oktober 2011

Warme Winter Weken Arnhem
Tot en met 8 januari 2012
Arnhem

In de feestelijke wintertijd vinden
in Arnhem vele bijzondere
evenementen, concerten,
voorstellingen, exposities, markten
en andere sfeervolle activiteiten
plaats. Weken vol winterpret, zoals
schaatsen in het Nederlands
Openluchtmuseum, culinaire en
culturele uitjes en het Warme
Winter Weekend met de NK Ice
Carving. Ook de winkels in de
binnenstad zijn een bezoek waard.

Sfeervol winkelen
Tot in het nieuwe jaar staat
Arnhem in het teken van de
gezellige Winter Weken. De
winkelstraten zijn sfeervol verlicht
en de vele winkeletalages zijn
feestelijk ingericht. Tijdens de
Warme Winter Weken is voor de
eerste keer ‘De Mooiste
Winkeletalage Verkiezing’. Het
winkelend publiek kiest de mooiste
etalage deze wordt ook beloond.
Theater, film, muziek, dans en
diverse evenementen vormen
samen een geweldig
uitgaansaanbod.

Een winter om nooit meer te
vergeten
De schouwburg en theaters
presenteren prachtige
voorstellingen en bioscopen tonen
winterse familiefilms. De
feestelijke koopzondagen en
excentrieke etalages nodigen uit tot
eindeloos shoppen en de Arnhemse
restaurants en cafés laten de
warme winter ster smaakvol
stralen.

www.vvv.nl



Smaakvol Arnhem wil na succes verder
groeien
ARNHEM – Smaakvol Arnhem,
het succesvolle horeca-
evenement dat in juni van dit
jaar voor het eerst plaats had,
wil volgend jaar met een grotere
versie terugkeren. Op het Gele
Rijdersplein moeten dan niet
twaalf, maar twintig restaurants
meedoen aan de culinaire
vierdaagse.

Smaakvol Arnhem is een initiatief
van belangenorganisatie Horeca
Arnhem en wordt gedeeltelijk
gesubsidieerd door de gemeente.
Uiteindelijk moet het evenement
zichzelf bedruipen.

De eerste editie was gezien de
bezoekersaantallen - tussen de
20.000 en 30.000 - een succes.

Volgens de organisatie kan het
echter nog groter en beter. Uit een
evaluatieronde zijn verschillende
verbeterpunten naar voren
gekomen.

Na de zomermaanden wordt
definief duidelijk wat de invulling
van Smaakvol Arnhem 2012
wordt.

De Gelderlander, 29 juli 2011

Arnhem App beschikbaar
Sinds begin juni heeft Arnhem
een eigen 'app'. De applicatie die
op dit moment beschikbaar is
voor Apple en Android toestellen
toont de bezoeker of inwoner
van de stad Arnhem tips over
wat in de stad te doen is.

Op dit moment is de Arnhem App
gratis te downloaden via de App
Stores van Apple en Android. De
Blackberry versie is vanaf 1
oktober 2011 actief.

De Arnhem App is een zeer
uitgebreide App die bestaat uit
negen hoofdcategorieën die zijn
onderverdeeld in ongeveer tachtig
categorieën. Op het moment van
introductie vallen hier ruim 2600
points of interest (POI's) onder.

Maar dit aantal wordt komende
maanden uitgebreid.

Onder de POI's vallen nagenoeg
alle ondernemers (detailhandel,
horeca en dienstverlening) en
algemene locaties in de Arnhemse
Binnenstad. Daarnaast is een flink
aantal locaties in de rest van de
stad en zelfs buiten de stad
opgenomen. Naast informatie over
de negen hoofdcategorieën zijn in
de App ook routes, evenementen,
algemene zaken en een
navigatiekaart opgenomen.Verder
is er een zoekfunctie inbegrepen en
zijn alle points of interest volledig
GPS gestuurd.

Met de introductie van de Arnhem
App laat Arnhem zien dat het,
behalve een innovatieve en
creatieve stad, een trendsetter is op
het gebied van nieuwe- en social
media. Daarnaast is het een signaal
van gastvrijheid naar bezoekers,
ondernemers en bewoners.

De organisaties die betrokken
waren bij de ontwikkeling van de
Arnhem App zijn Koninklijke
Horeca Nederland afdeling
Arnhem, ondernemersvereniging
CCA, Gemeente Arnhem en RBT
KAN. De App is technisch
ontwikkeld door het Arnhemse
bedrijf Luminis. De productie is
mede mogelijk gemaakt door
Stichting Ondernemersfonds
Arnhem.

Nieuwsbrief RBT KAN, juni 2011
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