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1. HISTORIE

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 uit de grootste ondernemersorganisaties in de gemeente Arnhem,
te weten: OKA, KHN afdeling Arnhem, winkeliersvereniging Kronenburg, SOB Presikhaaf,
CCA, woonboulevard Arnhem, VNO-NCW Midden en 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 Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (tegenwoordig PBA) 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, waarvan de bestuursleden
worden voorgedragen door het Arnhemse bedrijfsleven.

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

In 2014 wordt het functioneren van het Ondernemersfonds Arnhem geëvalueerd door het
bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) en, in opdracht van de gemeente
Arnhem, door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In navolging op deze evaluaties
adviseert het bestuur van SOFA de gemeente over enkele verbeteringen binnen het
functioneren van het Ondernemersfonds.
In samenspraak met de gemeente en de initiatiefgroep wordt hierop het Uitwerkingsmodel
Ondernemersfonds Arnhem aangepast en op 14 december 2015 formeel vastgesteld.

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem wordt in 2015 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

Het bestuur wordt ondersteund door de afdeling Economische Zaken van 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 zelf gevoed door middel van een opslag
op de OZB-niet woningen. In 2015 bedroeg deze 3,2% op de basisheffing. Het
Ondernemersfonds is bedoeld voor financiering van het ondernemersaandeel in

- binnenstadmanagement Arnhem (PBA)
- Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB)
- overige ondernemersprojecten.

Budget 2015
Het budget van het Ondernemersfonds bedraagt in 2015 € 865.000,-. Conform raadsbesluit
van de gemeente Arnhem d.d. 8 februari 2010 dienen de basisactiviteiten van StAB en
binnenstadmanagement uit het Ondernemersfonds gefinancierd te worden. Van voormeld
budget is € 110.000,- bestemd voor StAB en € 400.000,- bestemd voor binnenstad-
management.
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 (2016) staan vermeld in het Uitwerkingsmodel en op de website,
www.ondernemersfondsarnhem.nl:
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Daar het herijkte Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds Arnhem 2015-2018 eerst op
14 december 2015 bij raadsbesluit is vastgesteld, zijn subsidieaanvragen in 2015 beoordeeld
volgens het op dat moment geldende Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds december 2009:

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 samen-

gewerkt tussen verschillende partijen;
 bij de subsidieverstrekking zal rekening worden gehouden met een evenwichtige

spreiding van de toekenningen.
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3. ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2015

Het Ondernemersfonds Arnhem is in 2015 twee maal opengesteld voor aanvragen. In totaal
ontving de Stichting Ondernemersfonds Arnhem 33 aanvragen voor een totaalbedrag van
€ 1.130.616,76,-.

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 16 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 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:
Marketingvisie Kantorenpark
Gelderse Poort

Vereniging Kantoren-
eigenaars Gelderse Poort

€ 18.210,00 € 18.210,00

World Living Statues Expositie Stg. World Statues € 10.000,00 € 10.000,00
Levende sprookjes in de etalages Stg. Theaterprojecten € 30.000,00 € 30.000,00
Festival De Luie Hond Stg. De Luie Hond € 7.500,00 € 7.500,00
World Streetpainting Festival
inspired by Van Gogh

Stg. World Streetpainting € 3.500,00 € 3.500,00

Fashion Festival Arnhem Stg. Fashion Festival Arnhem € 35.000,00 € 35.000,00
Innovatiefestival Arnhem Stg. De Innovatiefabriek

Arnhem
€ 35.000,00 € 35.000,00

Slag om Arnhem /
Het Nieuwe Herdenken

Stg. Bridge to Liberation € 120.000,00 € 120.000,00

Make Arnhem Stg. Beheer Rozet € 10.000,00 € 10.000,00
Crossover Clustering swv* € 47.421,00 € 47.421,00
Economische Impuls
Gele Rijdersplein

Stg. Zetta € 16.666,66 ?**

Binnenstadspresentatie in
huiskamer nw station

RBT KAN € 7.500,00 € 7.500,00

Zero Emission Center Stg Zero Emission Center i.o. € 20.000,00 € 20.000,00
Kijken kijken kopen Arnhem swv* € 40.000,00 € 40.000,00
Winter Weken Gele Rijdersplein ‘15 CCA €  47.000,00 €  17.000,00***

€ 447.797,66 € 401.131,00

* samenwerkingsverband van ondernemers

** in afwachting cofinanciering en bijgestelde begroting

*** lagere bijdrage i.v.m. cofinanciering vanuit binnenstadmanagement dat voor onderdelen
in dit project een bijdrage uit het Ondernemersfonds ontvangt.

Een beschrijving van de gehonoreerde projecten vindt u onder 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 Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB)
In de bestuursvergadering van 10 april worden het jaarverslag en
jaarrekening 2014 en het jaarplan met begroting 2015 van StAB besproken.
Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) geeft zijn

goedkeuring aan de rapportages met een nadrukkelijk advies voor herinrichting van de
organisatie in verband met de relatief hoge bureaukosten. Daarnaast wordt StAB
geadviseerd om in een volgende rapportage meer inzicht te geven in de economische
effecten van een gerealiseerd project.
In navolging op de goedkeuring wordt de 20% slotuitkering over het jaarbudget 2014, te
weten € 22.000,-, aan StAB uitgekeerd, alsmede 80% voorschot van het jaarbudget 2015, te
weten € 88.000,-.

In de bestuursvergadering van 17 december ligt het jaarplan met begroting 2016 voor. StAB
verzoekt hierin om het jaarbudget de verhogen naar € 147.000,-.
Zowel SOFA als de initiatiefgroep kunnen zich niet vinden in een budgetverhoging voor
StAB, zonder dat inspanningen worden verricht om de bureaukosten te verminderen. In
navolging op de bespreking hierover door de initiatiefgroep met StAB en het advies vanuit
SOFA om de organisatie efficiënter in te richten, heeft StAB zijn budgetverzoek verlaagd
naar € 110.000,-. Deze verlaging zou zichtbaar in de aangepaste begroting ten laste moeten
komen van de organisatiekosten. SOFA en de initiatiefgroep hebben hierover hun
waardering uitgesproken naar StAB.

In navolging op de evaluatie van SOFA en in de aanloop naar een nieuwe overeenkomst
tussen de gemeente Arnhem en StAB (zie hoofdstuk 7) worden de basistaken van StAB
opnieuw gedefinieerd. In samenspraak met StAB brengen zowel de gemeente Arnhem als
de initiatiefgroep hierover advies uit aan SOFA. In de bestuursvergadering van 17 december
worden beide adviezen besproken en door SOFA goedgekeurd.

Binnenstadmanagement Arnhem
SBA;
Eind 2014 heeft het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) zijn ernstige
zorgen kenbaar gemaakt aan Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (SBA) en de
gemeente Arnhem over de financiële ontwikkeling van SBA.
SOFA adviseert de gemeente over subsidieverstrekking aan SBA.
Op 15 januari bespreekt SOFA met de gemeente het liquiditeitsprobleem van SBA.
Aangezien door SOFA noch door de gemeente aan SBA de komende jaren geen financiële
zekerheid kan worden geboden en derhalve de continuïteit niet is gewaarborgd, adviseert
SOFA om geen budget toe te kennen. Daar de overeenkomst tussen SOFA en de gemeente
op 31 december 2014 is beëindigd en er nog geen verlengingsovereenkomst is getekend,
betreft het een informeel advies.
In februari 2015 vraagt SBA haar faillissement aan.
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SBBA;
Op 12 maart heeft SOFA een eerste bespreking met het opvolgend SBBA (Stichting Bureau
Binnenstad Arnhem) over het bij SOFA ingediende jaarplan 2015 en budgetverzoek ad.
€ 400.000,-.
SOFA heeft moeite met het grote aandeel van de personeels- en bureaukosten op de totale
begroting, het niet meenemen in het jaarplan van de aanpalende gebieden rond de binnen-
stad, het ontbreken van draagvlak bij de binnenstadondernemers en het schrijven van het
jaarplan vanuit het beschikbare budget.
In navolging op deze bevindingen van SOFA dient SBBA een meerjarenplan 2015-2017 in,
wat door SOFA op 31 maart uitgebreid wordt besproken.
Aan het  meerjarenplan van SBBA kan SOFA opnieuw geen goedkeuring verlenen.
Niettemin wil het bestuur meedenken in het mogelijk maken van tenminste een start van een
nieuw binnenstadmanagement, onderwijl SBBA de tijd gevend om conform raadsbesluit een
gedegen meerjarenplan op te stellen waar SOFA haar goedkeuring aan kan verlenen.
SOFA besluit om:
- een interim periode voor de rest van dit kalenderjaar met SBBA af te spreken met strikte

handhaving van financierings- en rapportagetermijnen
- budget  beschikbaar te stellen voor

- het opstellen van een gedegen en door ondernemers gedragen meerjarenplan,
eventueel met ondersteuning van de HAN of een onafhankelijk onderzoeksbureau

- uitvoering van de meest noodzakelijke basistaken, zodat de huidige voorzieningen
zijn geborgd en alsmede om de aanpalende gebieden op te nemen in de basistaken

- overname van waardevolle zaken uit het faillissement van SBA
- het oprichten van een nieuw binnenstadmanagement

- SBBA gelegenheid te bieden om het bestuur aan te vullen met bestuursleden met
financiële en retail kennis

- SBBA nadrukkelijk mee te geven om ‘out of the box’ te denken waar het personeel en
kantoor betreft

- SBBA mee te geven om de gemeente Arnhem in de plannen te betrekken.

Uit een schriftelijke reactie van SBBA op voornoemd bestuursbesluit van SOFA blijkt dat
SBBA voornoemde handreiking van SOFA niet aanneemt.
SOFA is gehouden aan het Uitwerkingsmodel december 2009 en het daaraan gekoppelde
raadsbesluit en heeft geen andere keuze dan het subsidieverzoek van SBBA af te wijzen. Dit
besluit wordt SBBA op 13 april schriftelijk medegedeeld.

PBA;
Op 12 mei ontvangt SOFA van de nieuw opgerichte werkgroep Binnenstad
een korte termijnplan voor de periode mei – augustus 2015. Het termijnplan
wordt beoordeeld in het licht van het Uitwerkingsmodel december 2009 met
betrekking tot de voorwaarden voor subsidieverstrekking voor binnenstad-
management Arnhem.

Met enkele kanttekeningen en onder voorwaarde van een meerjaren beleids- en activiteiten-
plan met meerjarenbegroting, welke in samenspraak met Arnhemse ondernemers en stake-
holders tot stand zijn gekomen, wordt het gevraagde subsidiebedrag ad. € 60.409,18
toegekend.
Aan het daaropvolgend projectplan Binnenstad Arnhem voor de periode september-
december 2015 wordt € 284.500,- toegekend.
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In navolging op de evaluatie van SOFA gaat de inmiddels opgerichte stichting Platform
Binnenstad Arnhem (PBA) samen met de initiatiefgroep en de gemeente de basistaken van
PBA benoemen. De initiatiefgroep en de gemeente brengen hierover advies uit aan SOFA.
In de bestuursvergadering van 17 december worden beide adviezen besproken en door
SOFA goedgekeurd.

In de bestuursvergadering van 17 december worden tevens het Ondernemingsplan
Binnenstad Arnhem 2016-2020 en de begroting 2016 besproken. Uit het Ondernemingsplan
blijkt een stevige ambitie, bekrachtigd door een gedragen convenant. PBA heeft gehoor
gegeven aan de eerdere kanttekeningen van SOFA.
Het bestuur van SOFA geeft zijn goedkeuring aan het gevraagde budget 2016 ad.
€ 400.000,-.
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4. GEHONOREERDE PROJECTEN 2015: ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

Vereniging Kantoreneigenaars Gelderse Poort: “Marketingvisie kantorenpark Gelderse
Poort”
Doelstellingen: economische en functionele versterking van kantorenpark de Gelderse Poort.

Krachtenbundeling en maatregelen nemen tegen
de oplopende leegstand op het kantorenpark met
als neveneffect het stimuleren van bedrijvigheid
op het terrein en daarmee de economie. Teneinde
draagvlak te verkrijgen en meer leden te
verwerven wordt een markt-/belevingsonderzoek
uitgevoerd en een collectieve marketingvisie
opgesteld.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 december 2015.

Stichting World Statues: “World Living Statues in beeld”
Doelstelling: extra bezoekers naar de binnenstad en daardoor omzetverhoging voor de
binnenstadondernemers.

Een foto-expositie in en rond de binnenstad van 10
jaar World Living Statues.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan
Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 november 2015.

Stichting Theaterprojecten:
“Levende sprookjes in de etalage”
Doelstelling: extra bezoekers naar de binnenstad en daardoor omzetverhoging voor de
binnenstadondernemers.

Tijdens het jaarlijkse Sprookjesfestival worden in circa 50
etalages van winkels en horecazaken in de binnenstad levende
sprookjes uitgebeeld. Aan de levende etalages wordt een
‘sprookjesroute’ gekoppeld met daaraan verbonden een
prijsvraag.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project: 1
december 2015.
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Stichting De Luie Hond: “Festival De Luie Hond”
Doelstellingen: bijdragen aan ‘Arnhem Evenementenstad’, extra uitgaven door bezoekers,
samenwerking tussen en podium bieden aan Arnhemse cultuurmakers, bewustwording met
betrekking tot duurzaamheid bij evenementen.

Een food & music festival op de Arnhemse
stadsblokken. Arnhemse cultuurmakers bieden
een gezamenlijk muziekprogramma en jonge
ondernemers prijzen hun foodconcepten
vanuit hun foodtrucks aan. Bewustwording van
duurzame organisatie van evenementen door
inzet van zonnepanelen. Het festival zet in op
groei en doorontwikkeling naar een zelfstandig
bestaan.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 oktober 2015.

Stichting World Streetpainting:
“World Streetpainting Festival Inspired by Van Gogh”
Doelstellingen: 180.000 extra bezoekers naar de binnenstad
en daarmee forse omzetverhoging voor de binnenstad-
ondernemers, verbinding met het Kröller-Müller museum.

Krijttekeningen in 2D en 3D die ter plekke op de straten van de
binnenstad worden gemaakt, met als thema Van Gogh.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project:
1 november 2015.

Stichting Fashion Festival Arnhem:
“Fashion Festival Arnhem”
Doelstellingen: bijdragen aan ‘Arnhem Modestad’, extra bezoekers naar de stad en daarmee
omzetverhoging voor de binnenstadondernemers.

Het Fashion Festival is de katalysator achter tal van bestaande en nieuwe initiatieven en
events op het gebied van mode, design en lifestyle. Het Fashion Festival verbindt en
versterkt initiatieven en zorgt voor afstemming in de programmering van culturele events.

Financiële en inhoudelijke tussenrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over
het project: 1 oktober 2015.
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Stichting De Innovatiefabriek Arnhem: “Innovatiefestival Arnhem”
Doelstellingen: innovatie [made in Arnhem] op de kaart zetten, ontmoeting en verbinding
tussen partijen en publiek, extra bezoekers naar de stad en daarmee omzetverhoging voor
de binnenstadondernemers.

Door het Innovatiefestival wordt de innovatie-
kracht van Arnhem onder de aandacht
gebracht bij een breed publiek. Door
ontmoeting en interactie zal het festival tevens
een impuls zijn voor nieuwe innovatieve
projecten en cross-overs. De organisatie
streeft naar 15 matches. Exposities, work-
shops, presentaties, challenges, gebruik van
lege etalages.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 november 2015.

Stichting Bridge to Liberation: “Het Nieuwe Herdenken”
Doelstellingen: herdenking Slag om Arnhem toekomst-proof maken en inbedden in het DNA
van de stad, verbinding en samenwerking tussen partijen, forse omzetverhoging voor de
binnenstadondernemers.

Waardige herdenkingsweek rond de Slag om Arnhem, ingebed
in een stadsprogramma waar alle partijen op aan kunnen
sluiten. Met kunst, datavisualisatie en (audiovisuele)
entertainment wordt de geschiedenis levendig gemaakt en
toegankelijker voor diegenen die de oorlog niet hebben
meegemaakt.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project:
1 december 2015.

Stichting Beheer Rozet: “Make Arnhem”
Doelstellingen: kennismaking met regionale, nationale en internationale
makers, extra bezoekers naar de binnenstad en daarmee omzet-
verhoging voor de binnenstadondernemers, verbinding tussen creatieve
en technische makers, meer verhuur van ruimten in Rozet.

Een grootschalig maak-evenement dat creatieve, innovatieve en
technologische ideeën toont teneinde bezoekers en ondernemers te
inspireren. Het samenbrengen van creatieve en technische
ondernemers waardoor een breed netwerk ontstaat. Het onder de
aandacht brengen van de mogelijkheden van het multifunctionele
gebouw Rozet.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project: 1 december
2015.
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Industriepark Kleefse Waard facility services BV: “Crossover clustering”
Doelstellingen: stimuleren economische bedrijvigheid en het tot stand brengen van tenminste
10 clusters binnen de creatieve sector en de maakindustrie, om vervolgens te komen tot
creatieve innovaties en het vermarkten ervan.

Met een 20-tal bedrijven uit de creatieve sector en de
maakindustrie wordt een matchmaking bijeenkomst georganiseerd.
De 10 meest kansrijke matches en innovaties worden begeleid en
ondersteund in de ontwikkeling tot een product en vervolgens naar
vermarkting.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 december 2016.

Stichting Zetta: “Economische Impuls Gele Rijdersplein”
Doelstellingen: nieuw, startend ondernemerschap aan het Gele Rijdersplein, omzetverhoging
voor ondernemers aan het Gele Rijdersplein, opwaardering van het vastgoed, verlevendiging
van het plein.

Realisatie van 10 verplaatsbare paviljoens op het
Gele Rijdersplein als low-budget startersfaciliteit voor
ondernemerschap. Ondernemerschap leidt tot
activiteiten met economische en maatschappelijke
meerwaarde. Die activiteiten trekken consumenten
en creëren levendigheid. De low-budget paviljoens
zijn een eerste stap naar een kwalitatieve upgrading
en herinrichting van het Gele Rijdersplein.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan
Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project: .. 2016
(afhankelijk van uitvoering).

Stichting RBT KAN:
“Binnenstadpresentatie in huiskamer nieuw station Arnhem Centraal”
Doelstellingen: presentatiemogelijkheden aanbieden aan het Arnhemse bedrijfsleven,
actuele informatievoorziening aan een breed publiek over activiteiten in de stad, meer
bezoekers en daarmee meer omzet voor de binnenstadondernemers.

Digitale presentatieschermen met informatie over
Arnhem, evenementen en uitgaan in Arnhem in de
‘huiskamer’ van het centraal station.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project:
1 maart 2017.
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Stichting Clean Mobility Center : “Clean Mobility Center”
Doelstellingen: aantrekken van partijen uit de sector duurzame mobiliteit, groei en behoud
werkgelegenheid in deze sector in deze regio, samenwerking en kennisdeling.

Teneinde voorgaande doelstellingen en de
realisatie van het Clean Mobility Center te
kunnen bereiken, wordt een business model
uitgewerkt.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage
aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem
over het uitgevoerde project: 1 mei 2016.

Stichting Halfvol: “Kijken Kijken Kopen Arnhem”
Doelstelling: meer bezoekers en een langere verblijfsduur waardoor meer omzet voor de
binnenstadondernemers.

Via een cultureel programma wordt het publiek van
winkel naar winkel geleid, waardoor het ook in
winkels en gebieden komt die niet voor de hand
liggend zijn.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan
Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: .. 2017. (afhankelijk van
uitvoering).

Stichting Gastvrij Arnhem: “Winter Weken Gele Rijdersplein”
Doelstellingen: Arnhem in winterse sferen tijdens de Kerst, extra bezoekers en daarmee
meer omzet voor de binnenstadondernemers.

Een ijsbaan als grote publiekstrekken en als aanvulling op de winterse activiteiten in de stad
tijdens de Kerstperiode. De bedoeling is om de ijsbaan jaarlijks te laten terugkeren. Rond de
ijsbaan worden allerlei aanverwante activiteiten georganiseerd die een extra stimulans geven
om de stad te bezoeken.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde
project: 1 februari 2016.
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5. GEHONOREERDE PROJECTEN 2015
FINANCIËLE SPREIDING IN DE GEMEENTE ARNHEM
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6. 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 2015 hebben 10 aanvragers binnen de termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar ingediend
tegen het bestuursbesluit. Aan 6 van deze bezwaarmakers is nogmaals gemotiveerd
toegelicht, per brief dan wel in een persoonlijk gesprek, dat de aanvraag niet voldoet aan de
criteria van het Ondernemersfonds. Aan 1 van deze bezwaarmakers is alsnog onder
voorwaarden subsidie toegekend. Op 31 december 2015 zijn 3 bezwaarbrieven nog in
behandeling. Hiervan zijn er 2 in februari 2016 schriftelijk afgewezen en 1 in maart 2016
alsnog onder voorwaarden toegekend.
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7. EINDRAPPORTAGES PROJECTAANVRAGEN

In 2015 werden onderstaande financiële en inhoudelijke eindrapportages van projecten door
het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeeld. Op één uitzondering na*
hebben alle projecten voldaan aan de economische doelstelling van het Ondernemersfonds:

OFA-nr: Projectnaam Aanvrager Toegekend:
2012/005 Kwartiermakers Rijnboog 2 Stg. Transitieteam € 10.000,00
2012/024 Centrum voor Jong

Ondernemerschap Arnhem
Stg. CvJO Arnhem € 30.000,00

2013/030 Projectplan Cruisevaart Arnhem Stg. RBT KAN € 35.000,00
2014/007 Ruimtekoers Studio Halfvol** € 27.500,00

2014/011 (Tijdelijke) expositie
De Slag om Arnhem Stg. Eusebius Arnhem € 14.500,00*

2014/020 OPENZEE, Cirque de la Mode Stg. touchstones € 17.500,00
2015/002 World Living Statues Expositie Stg. World Statues € 10.000,00
2015/004 Levende sprookjes in de etalage Stg.Theaterprojecten € 30.000,00
2015/007 Festival De Luie Hond Stg. De Luie Hond € 0,00***

2015/009 World Streetpainting Festival
Inspired by Van Gogh Stg. World Streetpainting € 3.500,00

2015/011 Fashion Festival Arnhem Stg. Fastion Festival Arnhem € 35.000,00
2015/012 Innovatiefestival Arnhem Stg. De Innovatiefabriek Arnhem € 35.000,00
2015/013 Slag om Arnhem /

Het Nieuwe Herdenken
Stg. Bridge to Liberation

€120.000,00

€368.000,00

*    Hoewel met dit project niet het beoogde economische resultaat is behaald, heeft het
bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem toch besloten om over te gaan tot
betaling van de slotuitkering, teneinde geen financiële problemen te veroorzaken voor
de aanvrager.

** samenwerkingsverband van ondernemers

*** aan dit project was € 7.500,- toegekend, maar door het succes van het project is er winst
gemaakt, waardoor de subsidie uit het Ondernemersfonds achteraf niet nodig bleek.
Aanvrager heeft het voorschot ad. € 6.000,- terugbetaald.
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8. FINANCIEN ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2015

BTW-positie Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA);
De Belastingdienst staat op het standpunt dat SOFA niet btw-plichtig is. Dit betekent dat het
budget Ondernemersfonds door de gemeente Arnhem exclusief b.t.w. aan SOFA wordt
uitgekeerd. Dit betekent dat bij aanvragen inclusief b.t.w. de b.t.w. kosten uit het budget van
het Ondernemersfonds zouden moeten worden vergoed. Deze b.t.w.-bedragen komen niet
ten goede aan de Arnhemse economie, dienen niet het doel van het Ondernemersfonds,
maar belasten wel het budget van het Ondernemersfonds.

In overleg met de gemeente, deskundigen en de Belastingdienst wordt een model gevonden
waarbij Binnenstadmanagement Arnhem en StAB, die conform raadsbesluit van de
gemeente Arnhem tenminste € 510.000,- per jaar uit het Ondernemersfonds ontvangen, de
door derden aan hen in rekening gebrachte b.t.w. alsnog als voorbelasting in aftrek kunnen
brengen.
Dit betekent in de praktijk dat beide organisaties niet vanuit het Ondernemersfonds, maar
direct vanuit de gemeente Arnhem worden gefinancierd, maar waarbij SOFA nadrukkelijk
haar autonome rol behoudt als toezichthouder, bindend adviseur en beoordelaar behoudt.
Beide organisaties sluiten hiervoor een overeenkomst met de gemeente.
De gemeente verrekent de b.t.w. via het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.

Jaarrekening 2015;
In de bijlagen bij dit jaarverslag vindt u de balans en de staat van baten en lasten 2015.
De volledige jaarrekening 2015 staat gepubliceerd op www.ondernemersfondsarnhem.nl.

Bijzonderheden:

 2014/009 – SBA: Integratie ondernemersverenigingen Binnentadsmanagement;
Aan dit project is € 40.536,- toegekend waarvan een eerste voorschot ad. € 32.428,47 is
voldaan. Dit bedrag wordt door het faillissement van SBA in 2015 als verlies afgeboekt.

 2014/017 – StAB: Digitaal Platform StAB als virtuele marktplaats”;
Aan dit project wordt € 4.250,- toegekend. In 2015 bericht de aanvrager SOFA dat het
project is beëindigd en niet is uitgevoerd. Het reeds betaalde voorschot ad. € 3.400,-
wordt door de aanvrager terugbetaald.

 2014/23 – Productiehuis026*: Arnhem Foodculture Event;
Aan dit project is € 19.500,- onder voorwaarde toegekend. In 2015 bericht de aanvrager
SOFA dat het project is uitgesteld naar 2017. Het toegekende bedrag wordt ingetrokken.

*samenwerkingsverband van ondernemers
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9. 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 wordt het functioneren van SOFA over de periode 2010-2013 door zowel SOFA als
door een onafhankelijk onderzoeksbureau, in opdracht van de gemeente, geëvalueerd.
Beide evaluatieverslagen 2010-2013 staan gepubliceerd op
www.ondernemersfondsarnhem.nl.

Aan de hand van deze evaluatierapporten zal de gemeente verder beslissen over (de wijze
van) voortzetting van het Ondernemersfonds. Aangezien dit besluit wordt aangehouden tot in
2015, wordt SOFA voortgezet met een overbruggende verlengingsovereenkomst. Ook de
overeenkomst met StAB wordt met 1 jaar verlengd.
In het najaar van 2015 besluit het college positief over voortzetting van het Ondernemers-
fonds. Samen met de gemeente en de initiatiefgroep wordt het Uitwerkingsmodel
Ondernemersfonds herijkt en volgt een nieuw raadsbesluit op 14 december 2015.
Beide documenten staan gepubliceerd op www.ondernemersfondsarnhem.nl.

De nieuwe overeenkomsten met StAB en PBA (zie hoofdstuk 7) worden in 2016 getekend.
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10. ROOSTER VAN AFTREDEN

Conform artikel 4 van de statuten van Ondernemersfonds Arnhem zijn de bestuursleden van
Stichting Ondernemersfonds Arnhem na 3 jaar aftredend.
Een volgens rooster aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.

Het huidige Rooster van Aftreden luidt:

De heer A. Beers en de heer A. van Kempen zijn volgens het rooster respectievelijk in juni
2014 en juni 2015 aftredend. Hangende de eindevaluatie (zie hoofdstuk 9) zijn zij als
bestuursleden aangebleven.
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Naam Functie Voorgedragen door
initiatiefgroep

In functie
sedert

Aftredend
per

Dhr. A. Beers Voorzitter WC Kronenburg 30-06-2010 30-06-2014
Dhr. P. Tolboom Penningm. /

Secr.
OKA 13-02-2014 13-02-2017

Dhr. P. van Ek Bestuurslid CCA 30-06-2010 30-06-2016
Dhr. A. de Vries Bestuurslid KHN afd. Arnhem 05-09-2013 05-09-2016
Dhr. A. van Kempen Bestuurslid Woonboulevard Arnhem 30-06-2010 30-06-2015



11. EVALUATIE EN VOORUITBLIK

In de loop van de jaren is de gewoonte ontstaan dat het laatste hoofdstuk van het jaarverslag
een evaluatieve beschouwing biedt van het verslagjaar en dat vanuit die evaluatie een blik
voorwaarts wordt gegeven. Anders dan in de voorgaande jaren is dit hoofdstuk niet onder
verantwoordelijkheid van het bestuur dat in 2015 actief was tot stand gekomen, maar
geschreven door een vernieuwd bestuur.

SOFA “staat er goed op”. Er staat een stabiele, financieel gezonde organisatie die voorzien
is van een stevige inhoudelijke basis waar de komende jaren op kan worden voort-
geborduurd.

In aanvulling op hetgeen in dit jaarverslag is geschreven over de (verantwoording van de)
activiteiten uit het afgelopen jaar, kan gezegd worden dat 2015 voor SOFA de boeken in zal
gaan als een buitengewoon enerverend jaar. Het is een jaar geweest waarin op basis van de
geplande en de uitgevoerde evaluatie bestuurlijk en politiek besloten is over de continuering
van een voor de economische ontwikkeling van Arnhem belangrijk initiatief. Dat besluit is
uiteraard mede gebaseerd op de ontwikkelde praktijk in de daaraan voorafgaande jaren. Een
praktijk die heeft laten zien van nut te zijn voor de bevordering van het Arnhemse
ondernemersklimaat. Aan de uitvoering daarvan is actief vormgegeven, getuige de meer dan
intensieve bemoeienis die er vanuit SOFA was met de stichting Arnhemse Bedrijventerreinen
en meer in het bijzonder met het binnenstadmanagement van Arnhem.

Het besluit tot continuering van het werk van SOFA mag worden gezien als een waardering
van dat werk. Dat is primair een verdienste van het bestuur van de stichting en zijn
ondersteunend secretariaat. In de loop van 2016 heeft het bestuur van SOFA een wijziging
ondergaan. Op twee momenten in dat jaar is afscheid genomen van drie bestuurders,
waaronder de voorzitter van SOFA. Bestuurders die veelal vanaf de start van SOFA hun
bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van de stichting, de uitvoering van het reguliere
werk en de evaluatie van dat werk met als uiteindelijk resultaat het belangrijke continuerings-
besluit. SOFA is oprecht dank verschuldigd aan de inmiddels vertrokken bestuursleden
Arjen van Kempen en Paul van Ek en meer in het bijzonder aan de voorzitter vanaf het
eerste uur: Ad Beers. Zij hebben een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van SOFA: van een gemeentelijk initiatief tot een voor de economie van
Arnhem volwaardig en inmiddels gevestigd instituut. Hun plaatsen in het bestuur zijn na
voordrachten vanuit de ondernemerscollectieven in Arnhem en na bekrachtiging van die
voordracht door het college van B&W van Arnhem ingenomen door Gijsje van Honk,
Michiel van Wessem en Ben Geerdink (voorzitter). In dit verband mag de rol van de adviseur
die vanuit de gemeente Arnhem participeert bij de besluitvorming in het bestuur niet
onvermeld blijven. In het verslagjaar heeft voor wat betreft deze adviseur eveneens een
wisseling plaatsgevonden. De plaats van Matthijs Kop is overgenomen door
Ingelien Kroodsma.

Het huidige bestuur is, in ieder geval waar het de nieuwe mensen betreft, goed ingewerkt in
de bestaande praktijken en werkprocessen van SOFA. De vertrokken bestuursleden, maar
vooral ook Petra Kerkhof die verantwoordelijk is voor de secretariële ondersteuning van het
bestuur, hebben daarvoor gezorgd. Tijdens die “inwerkperiode” is een aantal zaken die te
maken hebben met de wijze waarop SOFA functioneert, bevraagd en ook van kritische
kanttekeningen voorzien.
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Dat heeft er toe geleid dat het nieuwe bestuur het voornemen heeft uitgesproken om niet
zonder meer voort te zullen borduren op de bestaande werkwijzen, maar daar waar dat in de
rede lijkt te liggen, veranderingen aan te brengen die een verbetering van de doelrealisatie
waarschijnlijk maken. Waar gewenste veranderingen raken aan het bijgestelde Uitwerkings-
model, zal daarover uiteraard overleg met de gemeente Arnhem plaatsvinden. Inmiddels
wordt al nagedacht over een verdere professionalisering van de onderscheiden werk-
processen (waaronder het verhogen van het aantal beoordelingsmomenten in een jaar) en
de ontwikkeling van een systematiek die nadrukkelijker aandacht schenkt aan de mogelijke
samenloop en onderlinge beïnvloeding van te behandelen aanvragen. In de verantwoording
van het komende jaar zal daar zeker op worden teruggekomen.

Juli 2016
Namens Stichting Ondernemersfonds Arnhem

B.G.M. Geerdink P.H.R. Tolboom
Voorzitter Secretaris

Bijlagen bij dit jaarverslag: - staat van baten en lasten 2015
- balans per 31 december 2015
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