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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 ondernemersorganisaties in de gemeente Arnhem zitting nemen, te weten
B.J.M. van Meer
R. de Bas
J.H. van Hensbergen
T. Lustig
P. Paardekooper
R. Prop
J. Slutter
J.C.M. Wegdam
G.E. Wubs
R. Weiss, A. Huethorst

- voorzitter OKA, voorzitter initiatiefgroep
- bestuurslid KHN afd. Arnhem
- voorzitter winkeliersvereniging Kronenburg
- dir. SOB Presikhaaf
- voorzitter Woonboulevard Arnhem
- voorzitter VNO-NCW
- voorzitter SOB Presikhaaf
- voorzitter CCA
- regiomanager VNO-NCW Midden
- 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
(tegenwoordig StAB) 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 2012 bedroeg deze 3,6% op de basisheffing. Het
Ondernemersfonds is bedoeld voor financiering van het ondernemersaandeel in
- Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (SBA), vanaf 2011
- Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB, voorheen Stichting OKA Services)
- overige ondernemersprojecten.
Budgetverhoging in 2012
Conform raadsbesluit van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 is van het budget 2012
tenminste € 350.000,- bestemd voor het financieren van de basisactiviteiten van SBA en
tenminste € 65.000,- voor het financieren van de basisactiviteiten van StAB. De Stichting
Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) beheert het fonds.
Zowel SBA als StAB hebben gemotiveerd verzocht om budgetverhoging.
Voormeld raadsbesluit inzake het Ondernemersfonds Arnhem biedt het bestuur van SOFA
de mogelijkheid om vanaf 2011 een verhoogd budgetverzoek in te dienen. SOFA maakt
gebruik van deze mogelijkheid en dient een gemotiveerd verzoek in bij de gemeente Arnhem
om het budget van het Ondernemersfonds vanaf 2012 te verhogen naar € 865.000,-.
Dit verzoek wordt gehonoreerd.
Dit betekent een structurele budgetverhoging voor SBA en StAB naar respectievelijk
€ 400.000,- en € 110.000, - tot en met 2014, onder voorbehoud van toekenning van het
jaarlijkse budgetverzoek van SOFA door de gemeente.
Rekening houdend met organisatiekosten à € 30.000,- resteert € 325.000,- voor overige
projectaanvragen.
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:
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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 aantoonbaar
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 digitaal 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;
 bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan innovatieve projecten en
activiteiten;
 het project moet passen binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds.
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3. ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2012
Het Ondernemersfonds Arnhem is in 2012 twee maal opengesteld voor aanvragen. In totaal
ontving de Stichting Ondernemersfonds Arnhem 35 aanvragen voor een totaalbedrag van
€ 1.047.067,63.
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 15 aanvragen voldoen
aan de criteria en beoogde doelstellingen van het Ondernemersfonds. Op 1 aanvraag is nog
geen bestuursbesluit genomen, in afwachting van beantwoording van vragen van het bestuur
over het project.
Bij de beoordeling van aanvragen 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

Bewegwijzering IJsseloord 1
Aardvarken Parade
Kwartiermakers Rijnboog 2
Arnhem Top2000
Warme Winter Weken 2012
Gastvrij Parkeren
Het Nieuwe Winkelen
Wifi Binnenstad Arnhem
Smaakvol Arnhem Mysterie Diners
Eyecatcher
Centrum voor Jong
Ondernemerschap Arnhem
Arnhemse Stockdagen de winter editie
Geitenkamp Shopper &
Ambachtenweekend
Burlesque, Cirque de la Mode

Aanvrager

StAB
Stichting RBT KAN
Stichting Transitieteam
Mwork-s
Stichting RBT KAN
Arnhems Uitburo / RBT KAN
CCA en KHN afd. Arnhem
Stichting Wireless Arnhem
Stichting Smaakvol Arnhem
Stichting RBT KAN
Stichting CvJO Arnhem
Stichting Arnhemse
Stockdagen
Winkeliersvereniging Marktplein
Geitenkamp
Stichting touchstones

Gevraagd:

Toegekend:

€ 14.235,40
€ 27.500,00
€ 20.000,00
€ 34.000,00
€ 12.000,00
€ 17.000,00
€ 50.000,00
€ 27.000,00
€ 17.500,00
€ 27.500,00

€ 14.235,40
€ 0,00*
€ 10.000,00**
€ 34.000,00
€ 9.500,00**
€ 10.000,00***
€ 50.000,00
€ 27.000,00
€ 17.500,00
€ 27.500,00

€ 50.000,00

€ 30.000,00****

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 22.500,00
€ 35.000,00

€ 22.500,00
€ 35.000,00

€ 396.685,40

€ 313.235,40

*

Project ingetrokken door de aanvrager

**

Toekenning van de helft van de bijdrage die in 2011 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.

*** Aftrek van bijdrage door SBA en gedeelte onderhoudskosten. SBA ontvangt conform
raadsbesluit d.d. 8 februari 2010 voor haar basisactiviteiten, waar deze bijdrage
betrekking op heeft, jaarlijks een financiële bijdrage uit het Ondernemersfonds.
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**** Aftrek van voorbereidingskosten. Kosten van voorbereiding van een project komen niet
voor subsidie in aanmerking (Uitwerkingsmodel december 2009)
Een beschrijving van de projecten vindt u onder hoofdstuk 4.
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 Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB)
Conform raadsbesluit van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 is van het budget 2012
€ 65.000,- bestemd voor het financieren van de basisactiviteiten van StAB.
Voor 2012 verzoekt StAB om een verhoging van de jaarlijkse financiële 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 StAB toestaat uitsluitend voor basisactiviteiten. In
navolging daarop besluit het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem tot een
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.
In de bestuursvergadering van 8 maart worden het (financieel) jaarverslag 2011 en het
jaarplan met begroting 2012 van StAB besproken. Het bestuur van Stichting
Ondernemersfonds Arnhem geeft zijn goedkeuring aan de rapportages over 2011. In
navolging daarop wordt het restantbedrag van de financiële bijdrage over 2011 uitgekeerd.
Daarnaast stemt het bestuur in met bevoorschotting van 80% van het jaarbudget 2012, te
weten € 88.000,-.
Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (SBA)
Conform raadsbesluit van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 is van het budget 2012
€ 350.000,- bestemd voor het financieren van de basisactiviteiten van SBA.
Op basis van het Ambitiedocument 2012-2015 van SBA heeft het bestuur van Stichting
Ondernemersfonds Arnhem in 2011 besloten tot een 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.
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In de bestuursvergadering van 8 maart worden het evaluatieverslag 2011 en het
marketingplan met begroting 2012 van SBA besproken. Het bestuur van Stichting
Ondernemersfonds Arnhem heeft nog een aantal vragen, waardoor uitbetaling van het
restantbedrag over 2012 onder voorwaarden plaatsvindt.
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4. GEHONOREERDE PROJECTEN 2012: DOELSTELLINGEN, INHOUD EN VERWACHT
ECONOMISCH RESULTAAT
Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, “Bewegwijzering IJsseloord 1”
Doelstellingen: een uniform bewegwijzeringsysteem op IJsseloord 1 dat het
aantal verkeersbewegingen op de bedrijventerreinen vermindert en de
uitstraling en het imago van het bedrijventerrein verbetert.
De bewegwijzering wordt in samenspraak met de aldaar gevestigde
bedrijven ontworpen. Het beheer komt in handen van de Bedrijventerrein
Contactgroep IJsseloord 1.
De investering is van belang voor de betreffende ondernemers en van
toegevoegde waarde voor IJsseloord 1.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds
Arnhem over het uitgevoerde project: 1 februari 2013.
Stichting Transitieteam: “Kwartiermakers Rijnboog 2”
Doelstellingen: 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.
Met de eerste uitvoering van dit project is 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.
De eerste uitvoering van dit project heeft zichtbaar economisch profijt opgeleverd voor de
ondernemers in het Rijnbooggebied.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 september 2013.
Mwork-s: “Arnhem Top2000”

Uiteindelijke doelstelling: ‘Arnhem Top2000 stad’.
Aanbod van gratis en laagdrempelige evenementen in de decembermaand, in samenwerking met Radio 2, zal meer bezoekers naar de stad
trekken en meer omzet genereren voor de binnenstadondernemers.
Daarmee past dit project binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 maart 2013.
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Stichting RBT KAN: “Warme Winter Weken Arnhem 2012”
Doelstellingen: 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. In 2011 is in de campagne extra aandacht geweest voor uitgaan, cultuur, culinair en
shoppen. In 2012 wordt doorgepakt naar instellingen, binnenstad- en horecaondernemers.
De ondernemers moeten nadrukkelijk onderdeel gaan uitmaken van de campagne. De
eerste uitvoering van dit project heeft economisch effect gegenereerd voor ondernemers en
er wordt samengewerkt met partners.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 april 2013.
Arnhems UITburo / Stichting RBT KAN: “Gastvrij parkeren:
Doelstellingen: omzetverhoging bij de binnenstadondernemers en
meer bezoekersaantallen door kortingen op de parkeerkaarten op
horeca, uitgaan en cultuur in Arnhem.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan
Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project: 1 mei 2013.
CCA / KHN afdeling Arnhem: “Het Nieuwe Winkelen”
Doelstellingen: ondernemers online zichtbaar en vindbaar maken, omzetbehoud c.q.
–verhoging en meetbare bedrijfsvoering door digitale toepassingen.
Binnen dit project worden ondernemers wegwijs gemaakt in de nieuwste technologiën
waarmee hun diensten en producten sneller worden gevonden, leren zij om een kwalitatief
goede content te maken en wordt gewerkt aan gedragsverandering om de consument van
nu beter te bedienen en beter aan te sluiten op zijn wensen.
Uiteindelijk wordt het Warenhuis Arnhem gebouwd: een digitaal platform waar alle Arnhemse
ondernemers gevonden kunnen worden en waar zij hun aanbiedingen of evenementen
kunnen aankondigen.
Het project is innovatief en past binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds.
Financiële en inhoudelijke tussenrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over
het project: juni 2013.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage over het uitgevoerde project: 1 november 2013.
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Stichting RBT KAN: “Eyecatcher”
Doelstellingen: stijging van bezoekersaantallen naar de binnenstad van
Arnhem en naar Burgers’ Zoo en daarmee omzetstijging voor de
ondernemers. Dit project zal tevens de nodige publiciteit opleveren voor
Arnhem.
In 2013 bestaat Burgers’ Zoo 100 jaar. Ter ere daarvan wordt een megakunstwerk in het
centrum van Arnhem gerealiseerd dat veel bezoekers zal trekken. Bezoekers die ook
bestedingen zullen doen in de binnenstad.
Met dit project wordt economisch effect gegenereerd voor Arnhemse ondernemers, de
doelstelling van het Ondernemersfonds.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 december 2013.
Stichting Wireless Arnhem: “Wifi binnenstad Arnhem”
Doelstelling: meer bezoekers en langer verblijf door het aanbod van
gratis Wifi in de binnenstad. Kostenbesparing voor ondernemers die niet
zelf Wifi hoeven aan te schaffen.
Gratis draadloos internet draagt bij aan het imago van gastvrije en
moderne binnenstad. Bezoekers zullen langer in de binnenstad
verblijven (bijv. op terrassen), aanbiedingen en koopprocessen kunnen
online worden gedaan, bezoekersmetingen kunnen worden verricht.
Een aanwinst voor de binnenstad dat zeker economisch effect zal genereren voor de horeca
en winkeliers in de binnenstad.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 4e kwartaal van 2012.
Winkeliersvereniging Marktplein Geitenkamp: “Geitenkamp Shopper & Ambachtenweekend”
Doelstellingen: stijging bezoekersaantallen voor de winkeliers aan het Marktplein door inzet
van een gratis pendelbus en door het organiseren van activiteiten en het
Ambachtenweekend.
De winkeliers aan het Marktplein in Geitenkamp richten zich met diverse activiteiten actief op
de wijk om de wijkbewoners meer te bieden dan alleen winkels. Consumenten wordt een
gratis pendelbus aangeboden, de Geitenkamp Shopper. Daarnaast kent de Geitenkamp veel
ambachtelijke ondernemers (Geitenkamp Gildenwijk). Om deze groep ondernemers beter
onder de aandacht te brengen, wordt het Ambachtenweekend georganiseerd: ondernemers
tonen hun ambachten, het publiek kan meedoen aan diverse activiteiten en workshops. De
winkeliersvereniging investeert tevens met meerdere partijen in het verbeteren van het
ondernemers- en bezoekersklimaat op het Marktplein.
Dit project met een veelvoud aan activiteiten zullen het economisch functioneren van het
gebied versterken. Dit project past binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 november 2013.
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Stichting Centrum voor Jong Ondernemerschap Arnhem:
“Centrum voor Jong Ondernemerschap Arnhem”
Doelstellingen: kennisdeling en kennisbehoud en het creëren van
werkgelegenheid.
Dit project beoogt de realisatie van een Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO),
betaalbare werkplekken waar ondernemers kennis, ervaring en netwerk kunnen delen. Het is
tevens een kweekvijver voor jong hoogopgeleid ondernemend talent. De jonge ondernemers
worden bij hun groei ondersteund door professionals. Door contacten met kennisinstellingen
kan het CvJO optreden als schakel tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.
In meerdere steden in het CvJO met succes opgezet. Er is sprake van een economisch
effect voor ondernemers in de zin van creëren en behouden van werkgelegenheid en kennis
in Arnhem.
Financiële en inhoudelijke tussenrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over
het project: 1 november 2013 en 1 juni 2014.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage over het uitgevoerde project: 1 februari 2015.
Stichting Arnhemse Stockdagen: “Arnhemse Stockdagen – de winter editie”
Doelstellingen: stijging van bezoekersaantallen, profilering van Arnhem Modestad en het
aantrekkelijk maken van Arnhem als vestigingsplaats voor ondernemende ontwerpers.
Arnhemse ontwerpers zetten hun deuren open voor de verkoop van hun voorraden en een
blik in hun atelier. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals workshops, exposities,
rondleidingen. Het evenement zal naar verwachting veel bezoekers trekken die uitgaven
zullen doen in het centrum.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 april 2013.
Stichting Smaakvol Arnhem: “Smaakvol Arnhem Mysterie Diners”
Doelstellingen: promotie van Arnhem als culinaire hoofdstad van Gelderland.
Behoud bestaande werkgelegenheid en omzetverhoging.
De Mysterie Diners, een nieuw indoor evenement van Smaakvol Arnhem
dat in de winter plaatsvindt, biedt iedereen de kans om kennis te maken
met de culinaire hoogstandjes van de Arnhemse en regionale horeca.
Het evenement wordt gekoppeld aan allerlei winterse activiteiten die
tijdens de warme winterweken in Arnhem plaatsvinden.
Dit project zal economisch effect genereren voor ondernemers en er
wordt samengewerkt met partners. Dit project past binnen de doelstelling
van het Ondernemersfonds.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 maart 2013.
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Stichting touchstones: “Burlesque, cirque de la mode”
Doelstellingen: verhoging bezoekersaantallen en daarmee bestedingen in de stad en het tot
stand brengen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Arnhemse ondernemers.
Het project beoogt een circustheaterspektakel in het centrum van Arnhem dat aansluit bij de
Mode Biënnale. Naast een evenement is het tevens een stadsbreed interactief samenwerkingsproject dat verbindingen legt tussen ondernemerschap, kunst/cultuur, economie,
mode en alle sociale lagen en culturen van de Arnhemse bevolking.
Een innovatief project dat een collectief belang dient. Het past binnen de doelstelling van het
Ondernemersfonds.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 november 2013.
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 2012 heeft 1 aanvrager binnen de wettelijke termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar
ingediend tegen het bestuursbesluit. Aan deze aanvrager is nogmaals gemotiveerd
toegelicht dat zijn aanvraag niet voldoet aan de criteria van het Ondernemersfonds.
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6. EINDRAPPORTAGES
In 2012 werden de volgende financiële en inhoudelijke eindrapportages van projecten door
het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeeld en goedgekeurd:
OFA-nr:

2010/003
2011/005
2011/006
2011/009
2011/011
2011/013
2011/019
2011/026

Projectnaam

Samen werken aan een aantrekkelijk
winkelgebied
Bewegwijzering Overmaat en
Rijkerswoerd
Kwartiermakers Rijnboog!
Warme Winterweken Arnhem
Smaakvol Arnhem de Zomer editie
Voorlichtingsevenement Veiligheid
Binnenstad
Arnhem App fase 2
Kerkstraat Fashion & Design

Aanvrager

Modekwartier Arnhem
Stichting OKA Services

Toegekend:

€ 29.390,00
€ 33.915,00

Stg N.A.P. Architectuurpeilingen
Stichting RBT KAN
KHN afd. Arnhem

€ 20.000,00
€ 19.000,00
€ 30.000,00

SBA

€ 11.900,00

SBA
Stichting Podium Dudok

€ 10.000,00
€ 23.000,00
€ 177.205,00
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7. FINANCIEN ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2012
Onder de bijlagen bij dit jaarverslag vindt u de balans en Winst- en Verliesrekening 2012.
De volledige jaarrekening 2012 staat gepubliceerd op www.ondernemersfondsarnhem.nl.
Bijzonderheden:
 In 2012 wordt het reeds uitgekeerde subsidiebedrag voor project Winter Fair uit 2011
retour ontvangen in verband met afstel van dit project. Het betreft een bedrag van
€ 7.200,-.
 In het eindsaldo van 2012 ad. € 88.604,- zijn de projecten Eyecatcher en Informatieborden binnenstad Arnhem nog niet verwerkt. Na verwerking zal er een batig saldo zijn
van € 44.650,-, omdat de projecten Winterfair en Kunstboulevard zijn komen te vervallen.
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.
Bij elke openstelling van het Ondernemersfonds geeft de Stichting Ondernemersfonds
Arnhem een persbericht uit dat tevens naar de besturen van ondernemersorganisaties in
Arnhem wordt gestuurd.
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.
Op 6 december 2012 heeft de Stichting Ondernemersfonds Arnhem haar bevindingen en
ervaringen tot nu inzake het Ondernemersfonds Arnhem gedeeld met de Initiatiefgroep en de
wethouder Economie en betrokken ambtenaren van de gemeente Arnhem.
Hoogtepunten zijn uiteraard de vele projecten die met financiële hulp van het
Ondernemersfonds zijn of worden uitgevoerd en die economisch profijt opleveren voor
ondernemers in Arnhem. In totaal is een bedrag van ca. € 788.000,- aan projectaanvragen
toegekend en een klein miljoen aan StAB en SBA. Naarmate het Ondernemersfonds langer
bestaat is een stijging van de kwaliteit in aanvragen zichtbaar.
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9. EVALUATIE EN VOORUITBLIK
Ook in het derde jaar van zijn bestaan kunnen we vaststellen dat het Ondernemersfonds
Arnhem in een duidelijke behoefte voorziet. We hebben interessante projecten kunnen
beoordelen en ten dele honoreren. Hiermee wordt de economie in Arnhem duidelijk
gestimuleerd, wat zeker in deze moeilijke economische omstandigheden uitermate belangrijk
is.
Het bestuur gaat met veel enthousiasme en in goede samenwerking, met name met de
sleutelpartners Stichting Binnenstadmanagement Arnhem en Stichting Arnhemse
Bedrijventerreinen, in het kalenderjaar 2013 door!
Een bijzonder woord van dank aan de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, die ons
telkens kosteloos vergaderruimte en bijbehorende voorzieningen ter beschikking stelt, is op
zijn plaats.
Mei 2013
Namens Stichting Ondernemersfonds Arnhem

A.A.M. Beers
Voorzitter

Bijlagen bij dit jaarverslag:

H.H. de Vries
Secretaris

- balans per 31 december 2012
- Winst- en Verliesrekening 2012
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