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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
- directeur 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
bestuurdersvertegenwoordiging 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 in 2014 gevormd door:
A.A.M. Beers, voorzitter
P.H.R. Tolboom, penningmeester en secretaris
C.J.P. van Ek
W.A. van Kempen
A.G.E. de Vries
De bestuursleden zijn voorgedragen door het Arnhemse bedrijfsleven.
Het bestuur wordt ondersteund door adviseurs van de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland, de afdeling Economische Zaken van de gemeente Arnhem en door een
secretarieel bureau.
Door een wijziging in de organisatie van de Kamer van Koophandel vervalt de ondersteuning
van de Kamer van Koophandel per 1 januari 2014.
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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 zelf gevoed door middel van een opslag
op de OZB-niet woningen. In 2014 bedroeg deze 3% 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.
Budget 2014
Het budget van het Ondernemersfonds bedraagt in 2014 € 865.000, -. Conform raadsbesluit
van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 dienen de basisactiviteiten van StAB en SBA
uit het Ondernemersfonds gefinancierd te worden. Van voormeld budget is € 110.000,bestemd voor StAB en € 400.000,- bestemd voor SBA.
Rekening houdend met organisatiekosten ad. € 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 burgemeester en wethouders 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 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;
 het project is niet strijdig met de gemeentelijke Economische Agenda;
 de aanvraag wordt ingediend door een collectief van ondernemers of een aantoonbaar
samenwerkingsverband van ondernemers;
 kosten van de voorbereiding van een project komen niet voor subsidie in aanmerking;
 de duur van financiering binnen een projectperiode is maximaal 2 jaar;
de gelden van het Ondernemersfonds zijn primair bedoeld ter ondersteuning bij de start
van een project. Het project dient op termijn financieel zelfstandig te kunnen draaien. Een
aanvrager dient derhalve bij een 2e aanvraag voor hetzelfde project rekening te houden
met halvering van het eerder toegekende budget.
 in de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien;
 er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement,
vereffening, surseance 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 binnen de indieningstermijn 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;
 het project moet passen binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds;
 bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan innovatieve projecten en activiteiten
met een te verwachten blijvend effect;
 bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen verschillende partijen;
 bij de subsidieverstrekking zal rekening worden gehouden met een evenwichtige
spreiding van de toekenningen.
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3. ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2014
Het Ondernemersfonds Arnhem is in 2014 twee maal opengesteld voor aanvragen. In totaal
ontving de Stichting Ondernemersfonds Arnhem 24 aanvragen voor een totaalbedrag van
€ 489.313,-.
Tijdens de beoordeling van de aanvragen is het bestuur bijgestaan door een adviseur van de
afdeling Economische Zaken van de gemeente Arnhem. 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 9 aanvragen voldoen
aan de criteria en beoogde doelstellingen van het Ondernemersfonds.
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

World Living Statues jubileum
AMI/WIT WKND 2014
Ruimtekoers
Integratie OV's Binnenstadmanagement
(Tijdelijke) expositie De Slag om Arnhem
Hoogte 80 ondernemend in de wijk
OPENZEE, Cirque de la Mode
Led scherm Station Arnhem Centraal
Arnhem Foodculture Event

Aanvrager

Gevraagd:

Stg World Statues
Stg. AMI
swv*
SBA
stg. Eusebius Arnhem
Stg. Hoogte80 Festivals
Stg. touchstones
RBT KAN
swv*

Toegekend:

€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 60.745,00
€ 25.000,00
€ 9.500,00
€ 17.500,00
€ 29.000,00
€ 19.500,00

€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 60.745,00
€ 14.500,00**
€ 3.750,00***
€ 17.500,00
€ 29.000,00
€ 19.500,00

€ 211.245,00

€ 194.995,00

*

samenwerkingsverband van ondernemers

**

aftrek van aanpassingen aan het gebouw en oprichtingskosten.

***

toekenning van de helft van de bijdrage die in 2013 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.

Een beschrijving van de projecten vindt u onder hoofdstuk 4, met uitzondering van project
World Living Statues jubileum, omdat dit project niet is uitgevoerd.
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’.
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Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB)
In de bestuursvergadering van 13 februari worden het (financieel) jaarverslag 2013 en het
jaarplan met begroting 2014 van StAB besproken. Het bestuur van Stichting
Ondernemersfonds Arnhem geeft zijn goedkeuring aan de rapportages met een kanttekening
over de relatief hoge bureaukosten.
In navolging op de goedkeuring wordt 80% voorschot van het jaarbudget 2014, te weten
€ 88.000,-, aan StAB uitgekeerd.
In haar beleidsplan 2015-2018 onderbouwt StAB haar budgetbehoefte voor de komende
beleidsperiode. Daar jaarlijks budget resteert in het Ondernemersfonds, besluit het bestuur
van Stichting Ondernemersfonds Arnhem om geen budgetverhoging bij de gemeente aan te
vragen, maar om eenmalig de gevraagde budgetverhoging voor 2015 ad. € 32.000,- uit
eigen middelen aan StAB te betalen. Dit gaat niet ten koste van het budget voor overige
projectaanvragen.
Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (SBA)
In de bestuursvergadering van 13 februari wordt het jaarplan met begroting 2014 van SBA
besproken. Met de nodige kanttekeningen en advies aan SBA wordt het jaarplan als
voldoende beschouwd en goedgekeurd.
Begin april verleent het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem goedkeuring aan
het evaluatieverslag en financieel verslag 2013 van SBA. In navolging hierop wordt 80%
voorschot van het jaarbudget 2014, te weten € 320.000,-, aan SBA uitgekeerd.
In september ontvangt het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem de jaarrekening
2013 van SBA. De financiële ontwikkeling van SBA baart het bestuur zorgen. Dit wordt
kenbaar gemaakt aan SBA en aan de gemeente Arnhem, daar Stichting Ondernemersfonds
Arnhem de gemeente adviseert over subsidieverstrekking aan SBA.
In oktober vindt op uitnodiging van SBA een gesprek plaats over de financiële stand van
zaken bij SBA. In dat gesprek wordt Stichting Ondernemersfonds Arnhem op de hoogte
gesteld van het ontslag van de binnenstadmanager.

5

4. GEHONOREERDE PROJECTEN 2014: DOELSTELLINGEN, INHOUD EN VERWACHT
ECONOMISCH RESULTAAT
Stichting AMI, “WIT WKND ARNHEM 2014”
Doelstellingen: duurzame samenwerking tussen retail, horeca en hotels teneinde middels dit
event hogere bezoekersaantallen en omzet en landelijke publiciteit voor Arnhem te
genereren.
Op 21 en 22 juni 2014 vindt het WIT WKND ARNHEM plaats. In de binnenstad staat het
thema WIT centraal. Bezoekers worden uitgenodigd om in het wit te komen. Het evenement
wordt gedragen door retail, horeca en hotels in Arnhem. Het beoogt o.a. samenwerking
tussen
gebieden
en
verbinding
van
bestaande
initiatieven.
Het evenement dient een collectief belang, zal veel bezoekers trekken en een economische
impuls geven aan het gebied.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 augustus 2014.
Stichting Roof Garden / Studio Halfvol:
“Ruimtekoers”
Doelstellingen: creatieve oplossingen voor leegstand in
de binnenstad waarmee de leefbaarheid in de stad
wordt verbeterd, bezoekersaantallen en omzet bij
binnenstadondernemers wordt verhoogd en Arnhem
zich profileert als creatieve stad.
Bezoekers van Arnhem worden via een looproute (ruimtekoers) langs raamprojecten,
gevelprojecten, pop-up stores en allerlei andere aandachttrekkende panden geleid. Het
evenement laat de potentie van ruimten zien op een originele en interactieve manier en
brengt leegstaande panden ‘tot leven’. Dit Ruimtekoers Festival vindt plaats van 14 maart t/m
11 april 2015.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 juli 2015.
SBA: “Integratie ondernemersverenigingen Binnenstadmanagement”

Doelstelling: binnenstadmanagement uitbreiden naar de aanpalende gebieden Steenstraat,
Hommelshopping en Modekwartier.
‘Samen sterk onder één merk’; een opmaat naar een
structurele samenwerking tussen de betreffende
ondernemersverenigingen,
ondersteund
vanuit
binnenstadmanagement, teneinde de economische
positie van de betreffende ondernemers in het gebied,
alsmede om de onderscheidende positie van Arnhem als
complete winkel- en binnenstad te versterken.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project: 1 april 2015.
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Stichting Eusebius Arnhem: “(Tijdelijke) expositie De Slag om Arnhem”
Doelstellingen: significante toename van bezoekers aan de Eusebiuskerk en de binnenstad
van Arnhem en daarmee omzetverhoging bij de binnenstadondernemers en profilering van
Arnhem als cultuurhistorische stad.
In het kader van de 70e herdenking rond de Slag om
Arnhem wordt een tijdelijke expositie gerealiseerd in de
Eusebiuskerk, in de voorbereiding naar een
permanente expositie vanaf 2015. De tijdelijke expositie
belicht de effecten van de Slag om Arnhem op de stad
en zijn bewoners. De expositie vindt plaats in
september 2014.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project: 1 november 2014.
Stichting Hoogte80 Festivals: “Hoogte 80 ondernemend in de wijk 2015:
Doelstellingen: meer bekendheid voor de ondernemers in de wijk Geitenkamp,
verhoging, netwerkmogelijkheid.

omzet-

Een ‘performing arts’ festival met Arnhemse theatermakers, muzikanten en kunstenaars. Er
worden ruim 75 theater- en muziekvoorstellingen getoond. Ontmoeting voor ondernemers en
bewoners. Bij het festival zijn uitsluitend Arnhemse ondernemers betrokken. Het festival trekt
ca. 14.000 bezoekers. Het festival vindt plaats van 14 t/m 17 mei 2015.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 augustus 2015.
Stichting touchstones: “OPEN ZEE, Cirque de la Mode”
Doelstellingen: profilering van Arnhem als mode- en
cultuurstad, omzetverhoging bij de binnenstadondernemers,
samenwerking tussen ondernemers.
Een circustheaterproductie waar Arnhemse musici en
modeontwerpers bij betrokken zijn en waar Arnhemse
ondernemers branche-breed samenwerken om het event te
laten plaatsvinden. De voorstellingen vinden plaats in juni
2015.
Financiële en inhoudelijke tussenrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over
het project: 1 oktober 2015.
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Stichting RBT KAN: “LED scherm Hotel Haarhuis”
Doelstellingen: informatievoorziening aan bezoekers van de stad op een A-zichtlocatie over
wat Arnhem te bieden heeft. Meer bezoekers naar de stad en herhalingsbezoeken,
omzetverhoging bij de binnenstadondernemers.
Op de gevel van Hotel Haarhuis, tegenover het centraal station, wordt een enorm scherm
gehangen waarop de miljoenen reizigers die jaarlijks Arnhem aandoen, worden
geïnformeerd over het toeristisch en cultureel aanbod in de stad. De inhoud wordt met en
voor de toeristische en culturele partners gemaakt.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 oktober 2015.
Productiehuis026*: “Arnhem Foodculture Event”
Doelstellingen: vergroten bekendheid en omzet van de deelnemende horecaondernemers,
netwerkmogelijkheden voor Arnhemse ondernemers, profilering van Arnhem als culinaire
stad.
Vier dagen in juli 2015 presenteren en serveren
Arnhemse horecaondernemers eerlijk voedsel tegen
eerlijke prijzen. Daarnaast zijn er lezingen en workshops
over de herkomst van voedsel en de productie ervan.
Aan het voedselfestival wordt tevens een cultureel
programma gekoppeld met Arnhemse muzikanten en
artiesten. Tijdens de marktdagen worden lokale
producten aangeboden.
Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 oktober 2015.
*samenwerkingsverband van ondernemers
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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 2014 hebben 3 aanvragers binnen de wettelijke termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar
ingediend tegen het bestuursbesluit. Aan deze aanvragers is nogmaals gemotiveerd
toegelicht, per brief dan wel in een persoonlijk gesprek, dat de aanvraag niet voldoet aan de
criteria van het Ondernemersfonds.
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6. EINDRAPPORTAGES
In 2014 werden de volgende financiële en inhoudelijke eindrapportages van projecten door
het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeeld en, op één uitzondering
na, goedgekeurd:
OFA-nr:

2011/008
2012/014
2012/019
2012/022
2012/032
2013/011
2013/012
2013/014
2013/019
2013/029
2013/037
2014/001
2014/005

Projectnaam

Lichtplan Korenmarkt
Gastvrij Parkeren
Wifi Binnenstad Arnhem
Eyecatcher
Geitenkamp Shopper &
Ambachtenweekend
MoMarket
Arnhem Top2000 2013
Street Painting Festival
WinterWonderland Steenstraat
Arnhem
Fashionata, Cirque de la Mode
Hoogte 80 ondernemend in de wijk
World Living Statues jubileum
AMI/WIT WKND 2014

Aanvrager

OV Korenmarkt
Arnhems Uitburo / RBT KAN
Stichting Wireless Arnhem
Stichting RBT KAN
Winkeliersver. Marktplein
Geitenkamp
Vereniging Modekwartier Arnhem
Mwork-s
Mwork-s

Toegekend:

€
€
€
€
€

30.413,91*
10.000,00
27.000,00
27.500,00
22.500,00

€ 15.215,00**
€ 17.000,00
€ 7.000,00

OV Steenstraat

€ 39.000,00

Stg touchstones
Stg Hoogte 80 Festival i.o.
Stg World Statues
Stg. AMI

€ 35.000,00
€ 7.500,00
€
0,00***
€ 20.000,00
€ 227.715,00

*

oorspronkelijk toegekend bedrag: € 34.000,-. Daar de cofinanciering fors hoger is gebleken, wordt de bijdrage uit het Ondernemersfonds bijgesteld en is € 30.413,91
uitgekeerd.

**

oorspronkelijk toegekend bedrag: € 18.800,-. Vanwege lagere kosten dan begroot is de
bijdrage uit het Ondernemersfonds naar rato bijgesteld en is € 15.215,- uitgekeerd.

***

toegekend bedrag: € 10.000,-. Daar de aanvrager niet voldeed aan de gestelde voorwaarden is de subsidieverstrekking ingetrokken.
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7. FINANCIEN ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2014
In de bijlagen bij dit jaarverslag vindt u de balans en de staat van baten en lasten 2014.
De volledige jaarrekening 2014 staat gepubliceerd op www.ondernemersfondsarnhem.nl.
Bijzonderheden:
 In juli 2014 gaat Stichting Arnhem Winkelstad failliet, de uitvoerende organisatie van
project 2013/032, Het Nieuwe Winkelen fase 2. Vanwege een abusievelijk dubbel
uitgekeerd voorschot is een vordering ad. € 40.000,- ingediend bij de betreffende curator.
8. PUBLICATIE, RAPPORTERING EN EVALUATIE
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 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 en evaluatie
Conform het raadsbesluit van de gemeente Arnhem dient de Stichting Ondernemersfonds
Arnhem jaarlijks verantwoording af te leggen aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven en
representatieve organisaties. In 2014 dient een eindevaluatie plaats te vinden over de
periode 2010-2013.
Deze eindevaluatie is in februari uitgevoerd en in maart 2014 aangeboden aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem en aan de Initiatiefgroep.
Naast een algemene beschouwing op de werkwijze van het Ondernemersfonds, wordt in het
evaluatieverslag inzicht gegeven in de gehonoreerde projecten en de beoogde economische
resultaten, de spreiding van de projecten c.q. subsidiegelden over de gemeente Arnhem, de
verhouding van de subsidiering uit het Ondernemersfonds ten opzichte van overige
financiering, alsmede de ervaringen, bevindingen en conclusies van het bestuur van
Stichting Ondernemersfonds Arnhem zelf.
Het evaluatieverslag 2010-2013 staat gepubliceerd op www.ondernemersfondsarnhem.nl.
De gemeente wenst, naast de evaluatie van Stichting Ondernemersfonds Arnhem, een
breed onderzoek onder de Arnhemse ondernemers en ondernemerscollectieven, uitgevoerd
door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Deze brede evaluatie vindt voor de zomer van
2014 plaats. Aan de hand van beide evaluatierapporten zal de gemeente verder beslissen
over (de wijze van) voortzetting van het Ondernemersfonds.
Vooruitlopend op deze beslissing stuurt Stichting Ondernemersfonds Arnhem, naar
aanleiding van beide evaluatierapporten, op 20 oktober 2014 een adviesbrief aan het
college.
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9. EVALUATIE EN VOORUITBLIK
Wij zijn verheugd, telkens bij openstelling van ons Ondernemersfonds, veel aanvragen te
ontvangen. Ook dit jaar hebben wij weer ca. € 195.000 mogen toekennen en daarnaast vele
eindrapportages ontvangen. In de laatste maanden van 2014 zijn onze zorgen omtrent de
continuïteit van Stichting Binnenstadmanagement Arnhem toegenomen en naar later bleek
ook helaas niet ten onrechte. Het afgelopen jaar heeft daarnaast in het teken gestaan van
een, conform de afspraken, samen te stellen evaluatie. Ons bestuur heeft daaraan graag
voldaan en daarnaast meegewerkt aan een onderzoek, in opdracht van de gemeente
Arnhem, door een onafhankelijk bureau.
Helaas paste evaluatie van ons fonds niet in de agenda 2014 van de gemeenteraad,
waardoor de uitkomsten pas dit kalenderjaar 2015 beschikbaar komen.
Ondertussen is het budget voor 2015, gelijk aan de voorgaande jaren, veiliggesteld en
kunnen we ook in 2015 de binnenkomende aanvragen beoordelen en zo mogelijk honoreren.
April 2014
Namens Stichting Ondernemersfonds Arnhem

A.A.M. Beers
Voorzitter

Bijlagen bij dit jaarverslag:

P.H.R. Tolboom
Secretaris

- balans per 31 december 2014
- staat van baten en lasten 2014
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