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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.

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. Daarin wordt tevens
bepaald dat de basisactiviteiten van Stichting OKA Services (tegenwoordig StAB) en
Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (tegenwoordig PBA) uit het Ondernemersfonds
worden gefinancierd.

Op 30 juni 2010 wordt de Stichting Ondernemersfonds Arnhem formeel opgericht. De
bestuursleden zijn voorgedragen door het Arnhemse bedrijfsleven.

Vier jaar later wordt, conform voornoemd Raadsbesluit en Uitwerkingsmodel, 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 ultimo 2016 gevormd door:

B.G.M. Geerdink, voorzitter
P.H.R. Tolboom, penningmeester en secretaris
E.G.C. van Honk
M.J.N. van Wessem
A.G.E. de Vries

Het bestuur wordt ondersteund door de afdeling Economische Zaken van de gemeente
Arnhem en door een secretarieel bureau.

*Deze evaluaties zijn beschikbaar op www.ondernemersfondsarnhem.nl
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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 gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen.
In 2016 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 2016
Het budget van het Ondernemersfonds bedraagt in 2016 € 890.000,-. 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 € 350.000,- voor overige
projectaanvragen.

Werkwijze
Arnhemse ondernemerscollectieven zoals verenigingen, stichtingen of aantoonbare
samenwerkingsverbanden met een collectief (ondernemers)belang 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;
 de aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk;
 het project of de activiteit is nog niet gestart of gaat nog niet van start tijdens de periode

tussen indiening en beoordeling van de subsidieaanvraag bij het Ondernemersfonds;
 de resultaten van het project zijn zoveel als mogelijk meetbaar;
 kosten van voorbereiding van een project komen niet voor subsidie in aanmerking;
 andere typen projecten hebben voorrang boven projecten gericht op haalbaarheids-

onderzoeken en het voorbereiden van planvorming;
 een terugkerend project, bijvoorbeeld een evenement, kan niet structureel worden

gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds. Het project dient namelijk op termijn
financieel zelfstandig te kunnen draaien. Een terugkerend project krijgt maximaal
drie keer een bijdrage uit het Ondernemersfonds. De hoogte van de bijdrage
uit het Ondernemersfonds is bij de tweede en derde toekenning respectievelijk
maximaal 50% en 25% van de eerste keer toegekende bijdrage;

 de bijdrage uit het Ondernemersfonds is in principe bedoeld als cofinanciering voor een
project;

 het project moeten worden ingediend op het standaard aanvraagformulier en dient
te worden voorzien van een begroting en dekkingsplan;

 de financiering heeft geen betrekking op sanering van schulden, dan wel op een afbouw
van bedrijfsactiviteiten;

 de aanvrager verkeert niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling
of akkoord, noch is een procedure daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt;

 verantwoording van de projectresultaten en bestedingen dient te geschieden d.m.v.
een eindrapportage met financiële verantwoording;

 het bestuur van het Ondernemersfonds kan aanvullende voorwaarden stellen t.a.v.
onder andere tussentijdse voortgangrapportages, te verstrekken voorschotten,
tussentijdse evaluatie, opschorten of intrekken subsidies;

 de bijdrage uit het Ondernemersfonds dient een jaar na toekenning te zijn benut,
tenzij in de projectaanvraag duidelijk is gemaakt dat de projectperiode langer duurt
dan een jaar, of het bestuur van het Ondernemersfonds anders beslist. De aanvrager
heeft altijd instemming van het bestuur van het Ondernemersfonds nodig wanneer
de uitvoering van een project wordt uitgesteld; uitstel kan intrekking van de
toegekende bijdrage tot gevolg hebben.

Inhoudelijke voorwaarden:
 het project sluit aan bij de gemeentelijke Economische Agenda;
 het project versterkt de economie in Arnhem of levert een bijdrage aan de verbetering

van bedrijfsgebieden;
 het project moet een economisch effect sorteren voor Arnhem;
 het project is voor een collectief van ondernemers van belang;
 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 2016

Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Het bestuur van Stichting
Ondernemersfonds Arnhem komt minimaal 2x per jaar bijeen ter beoordeling van  subsidie-
aanvragen, onder voorbehoud van voldoende budget in het fonds.
In 2016 is het bestuur van SOFA 6x bijeen geweest.

In 2016 ontving Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) 19 aanvragen voor een
totaalbedrag van € 498.500,-.

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 SOFA oordeelt dat 13 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 economische effect van het project voor
Arnhem.

Projecten die voldeden aan de criteria:

Projectnaam Aanvrager Gevraagd: Toegekend:
World Streetpainting Festival Stg. World Streetpainting € 7.000,- € 1.750,- *
Bridge to Liberation Experience Stg. Bridge to Liberation € 60.000,- € 60.000,-
Fashion + Design Festival Arnhem Stg. Fashion Festival Arnhem € 17.500,- € 17.500,-
Innovate: Arnhem Stg. De Innovatiefabriek

Arnhem
€ 25.000,- € 17.500,- **

Levende sprookjes in de binnenstad Stg. Theaterprojecten € 15.000,- € 15.000,-
Arnhemse Stockdagen Stg. Arnhemse Stockdagen € 10.000,- € 6.500,- *
Arnhems Compliment PBA € 17.500,- € 24.000,- ***
JUMP Stg. JUMP Energy i.o. € 25.000,- € 25.000,-
Kijken Kijken Kopen Arnhem Stg. Halfvol € 25.000,- € 25.000,-
Winter Arnhem PBA € 113.250,- € 90.000,- ****
RITUELEN, Cirque de la Liberté Stg. touchstones € 8.750,- € 8.750,-
WLSF – De Pleinen Stg. World Statues € 46.500,- € 30.000,-*****
Sfeerverlichting Modekwartier DOCKS Arnhem € 3.000,- € 2.500,-

€ 373.500,- € 323.500,-

In 2016 heeft het bestuur van SOFA alsnog, na ontvangst van aanvullende inhoudelijke
informatie en gespecificeerde begrotingen, 2 subsidieaanvragen uit 2015 gehonoreerd:

Projectnaam Aanvrager Gevraagd: Toegekend:
Taptoe Arnhem – Arnhem Tattoo Stg. Dutch Military Tattoo € 35.000,- € 35.000,- *A
Big Start Arnhem GIRO d’Italia Stg. Big Start Arnhem  GIRO

d’Italia
€ 149.500,- € 149.500,-

€ 184.500,- € 184.500,-
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* toekenning van 25% van het eerst toegekende bedrag voor dit project in 2013: langdurige
structurele financiering uit het Ondernemersfonds is niet mogelijk is.
De organisatie dient toe te werken naar verzelfstandiging van het project (zie pagina 3)

** toekenning van 50% van het eerst toegekende bedrag voor dit project in 2015: langdurige
structurele financiering uit het Ondernemersfonds is niet mogelijk is.
De organisatie dient toe te werken naar verzelfstandiging van het project (zie pagina 3)

*** inhoudelijke aanpassing project

**** subsidieverlaging ivm evenementen die al langer bestaan en waarvan verwacht mag
worden dat zij inmiddels zelfstandig functioneren

***** subsidieverlaging ivm deels niet passend binnen doelstelling Ondernemersfonds en
aftrek b.t.w. (zie hoofdstuk 9 inzake b.t.w.)

*A toekenning is later ingetrokken, zie hoofdstuk 9.

Gehonoreerde subsidieaanvragen dienen veelal nog te voldoen aan de voorwaarde van
aantoonbare cofinanciering en/of een sluitende begroting alvorens het voorschot wordt
overgemaakt.

Een beschrijving van de gehonoreerde projecten vindt u onder hoofdstuk 4.

Indieners van projectaanvragen ontvangen 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 7).
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 17 december 2015 ligt het jaarplan met
begroting 2016 voor. StAB verzoekt hierin om het jaarbudget te verhogen

naar € 147.000,-.
Zowel Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) als de initiatiefgroep kunnen zich niet
vinden in een budgetverhoging voor StAB zonder dat inspanningen worden verricht om de
relatief hoge 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,-. SOFA en de initiatiefgroep hebben
hierover hun waardering uitgesproken naar StAB.
In een gesprek tussen een afvaardiging van SOFA en een afvaardiging van StAB heeft StAB
een heldere en tevredenstellende toelichting gegeven op de besparing binnen de begroting
2016.
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In de bestuursvergadering van 2 maart worden het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van
StAB besproken. Uit de jaarrekening blijkt een financieel overschot. SOFA is voornemens dit
overschot te verrekenen met het budget 2016. StAB maakt hiertegen bezwaar en licht
schriftelijk toe dat vanwege onzekerheid over het voortbestaan van het Ondernemersfonds
en de financiering daaruit aan StAB, diverse activiteiten in 2015 on hold zijn gezet. Daardoor
is het financieel overschot ontstaan.
StAB wenst deze activiteiten alsnog in 2016 uit te voeren.
Het bestuur van SOFA vindt dit een plausibele verklaring voor het overschot en besluit om
geen verrekening toe te passen.

In het najaar van 2016 vindt wederom een voortgangsgesprek plaats met StAB. De
toelichting vanuit StAB leidt niet tot vragen of kanttekeningen vanuit SOFA.

Platform Binnenstadmanagement Arnhem (PBA)
In de bestuursvergadering van 17 december 2015 worden het
Ondernemingsplan Binnenstad Arnhem 2016-2020 en de begroting 2016
besproken. Uit het Ondernemingsplan blijkt een stevige ambitie, bekrachtigd
door een gedragen convenant. De begroting is transparant met een heldere
weergave van basistaken en ambitie. De organisatiekosten staan in goede

verhouding tot de uitvoeringskosten. PBA heeft hiermee gehoor gegeven aan eerdere
kanttekeningen van SOFA.

Het bestuur van SOFA geeft zijn goedkeuring aan het gevraagde budget 2016 ad.
€ 400.000,- onder voorbehoud van verrekening met het financieel overschot uit 2015.

Op 1 april en 29 november vinden voortgangsgesprekken plaats met PBA.
PBA maakt inzichtelijk waar het subsidieoverschot uit 2015 aan wordt besteed. Het bestuur
besluit om geen verrekening toe te passen met het budget 2016.
Inmiddels is merkbaar dat PBA veel inzet pleegt om partijen in de stad aan zich te binden.
In de stad is weer het nodige gaande, de achterstraatjes zijn goed gevuld, er is weer reuring.
SOFA heeft aan PBA meegegeven om ervoor te waken dat alleen evenementen worden
gefaciliteerd.

Op verzoek van SOFA heeft PBA de coördinatie op zich genomen van alle winteractiviteiten.
Aan de betreffende projectaanvraag “Winter Arnhem” bij het Ondernemersfonds wordt een
lump sum toegekend van € 90.000,-.
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4. GEHONOREERDE PROJECTEN 2016: ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

Stichting World Streetpainting: World Streetpainting Festival
Doelstellingen: fors extra bezoekers naar de binnenstad en daarmee forse omzetverhoging
voor de binnenstadondernemers

Krijttekeningen op straat door internationale kunstenaars; 5 dagen live
streetpainting en een expositieperiode van 2 maanden. Interactief, met
streetpainters in wording.

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

Stichting Bridge to Liberation: “Bridge to Liberation Experience”
Doelstellingen: het nieuwe herdenken van de Slag om Arnhem, 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 2016.

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

Het Fashion + Design Festival is een cultureel stadsfestival, 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 uitgevoerde project:
1 september 2016.
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Stichting De Innovatiefabriek Arnhem: “Innovate: 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 innovatiekracht 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 20
matches, 10.000 bezoekers, 600 deelnemers, 80
exposanten.

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

Stichting Theaterprojecten: “Levende sprookjes in de
binnenstad”
Doelstellingen: 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 januari 2017.

Stichting Arnhemse Stockdagen: “Arnhemse Stockdagen”
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 work-
shops, exposities, rondleidingen. Het evenement trekt
duizenden bezoekers naar de binnenstad.
In 2016 vindt een speciale lustrumeditie plaats met een
programma voor de zakelijke markt.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde
project: 1 september 2016.
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Stichting Platform Binnenstad Arnhem: “Arnhems compliment / Dit is PAS Arnhem”

Doelstellingen: profilering van Arnhemse ondernemers, stimulering omzetverhoging voor
Arnhemse ondernemers, registratie van koopgedrag, bestedingen, frequentie, herkomst van
de consument zodat ondernemers hier weer op in kunnen spelen.

Een cadeaukaart die in Arnhem besteed kan worden,
gekoppeld aan een loyaliteitsprogramma; de
consument kan sparen voor mooie prijzen. Dit project
wordt uitgevoerd in 2 fases.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan
Stichting Ondernemersfonds Arnhem over fase 1 van
dit project: 1 maart 2017.

Stichting JUMP Energy i.o.: “JUMP”
Doelstellingen: stimulans en ondersteuning van nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid in de
energiesector, samenwerking en kennisdeling, werkgelegenheid.

Met behulp van het JUMP incubatorprogramma
is het streven om elk jaar 5 tot 10 startups
binnen de Energie- en Milieutechnologie (EMT)
door te laten groeien tot succesvolle onder-
nemingen. De startups vestigen zich op IPKW in
Arnhem, zodat er een broedplaats van innova-
tieve EMT-startups ontstaat.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan
Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 december 2017.

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

Via een cultureel programma wordt het publiek op
een koopzondag 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: 1 juni 2017.
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Stichting Platform Binnenstad Arnhem: “Winter Arnhem”

Doelstellingen: afstemming en coördinatie winteractiviteiten Arnhem breed, stimuleren
samenwerking ondernemers, profilering Arnhem winterstad, overkoepelende marketing-
campagne, meer bezoekers en omzetverhoging tijdens de wintermaanden.

Een integraal, onderling afgestemd programma
van alle evenementen die in de wintermaanden in
Arnhem en omgeving plaatsvinden, inclusief
winterse aankleding van de stad. Winter [Arnhem]
wordt gepromoot met een overkoepelende
marketingcampagne en een winteragenda.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan
Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 maart 2017.

Stichting touchstones: “RITUELEN, Cirque de la Liberté”
Doelstellingen: verbinding van ondernemers Arnhem breed, extra bezoekers aan de stad
waardoor omzetverhoging voor de binnenstadondernemers.

Circustheaterproductie dat breed gedragen wordt door
allerlei partijen in de stad. Een bijdrage aan de profilering
van Arnhem als Mode- Design- en Cultuurstad, een
bijdrage aan het vestigingsklimaat van Arnhem.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project:
1 oktober 2017.

Stichting World Statues: “World Living Statues Festival – De Pleinen”
Doelstellingen: extra bezoekers naar de stad waardoor omzetverhoging voor de binnenstad-
ondernemers, internationale eye-catcher voor Arnhem.

Toonaangevend festival met living statues in de
binnenstad van Arnhem en kunstzinnige voorstellingen,
exposities en optredens op de 6 grote pleinen in Arnhem.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project:
1 december 2017.
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DOCKS Arnhem: “Sfeerverlichting Modekwartier”
Doelstellingen: verbetering aan de uitstraling van het
Modekwartier, toename winkelend en recreërend publiek,
omzetverhoging ondernemers Modekwartier en omgeving.

Het aanbrengen van sfeerverlichting in het Modekwartier met
ornamenten van een Arnhemse kunstenares.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting
Ondernemersfonds Arnhem over het uitgevoerde project:
1 april 2017.

Stichting Dutch Military Tattoo: “Taptoe Arnhem – Arnhem
Tattoo”
Doelstellingen: fors aantal extra bezoekers naar de stad en omgeving, omzetverhoging voor
de binnenstadondernemers en horeca in de omgeving

Een meerdaagse (militair getinte) open air taptoe dat liefhebbers en geïnteresseerden naar
de stad zal trekken. Door een aanbod van arrangementen wordt getracht bezoekers te
verleiden tot langer verblijf.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 31 december 2016.

Stichting Big Start Arnhem GIRO d’Italia: “Big Start Arnhem GIRO d’Italia”
Doelstellingen: fors aantal bezoekers naar de stad in de periode voor, tijdens en na de
wielerronde GIRO d’Italia: forse omzetverhoging voor de binnenstadondernemers. Positieve
bijdrage aan het imago van Arnhem. Samenwerking tussen ondernemers in de organisatie
van GIRO-gerelateerde acties en activiteiten.

Een scala aan activiteiten en acties die 99 dagen
voorafgaand aan en tijdens de GIRO en 3 weken
nadien in Arnhem worden georganiseerd.

Financiële en inhoudelijke eindrapportage aan
Stichting Ondernemersfonds Arnhem over het
uitgevoerde project: 1 augustus 2016.
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5. GEHONOREERDE PROJECTEN 2016
FINANCIËLE SPREIDING IN DE GEMEENTE ARNHEM

Financiële spreiding in categorieën:

Evenementen: € 402.250,-
Innovatie: € 42.500,-
Upgrading gebied € 2.500,-
Overige economie-

stimulerende initiatieven: € 24.000,-
__________
€ 471.250,-

NB: exclusief World Streetpainting Festival en Taptoe Arnhem (zie hoofdstuk 9)
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6. GEHONOREERDE PROJECTEN 2016
COFINANCIERING PER PROJECT

Eén van de voorwaarden om voor subsidie uit het Ondernemersfonds in aanmerking te
komen betreft cofinanciering. Met cofinanciering van partners en/of externe partijen wordt
draagvlak aangetoond voor het project.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de financiering binnen de gehonoreerde
projecten en toont tevens dat financiering uit het Ondernemersfonds externe financiering
aantrekt: het Ondernemersfonds genereert een multiplier effect.
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Projectnaam Aanvrager Projectkosten: Bijdrage
aanvrager:

Bijdrage
SOFA:

Bijdrage
overige:

Bridge to Liberation Experience Stg. Bridge to Liberation € 402.000,- € 60.000,- €342.000,-
Fashion + Design Festival
Arnhem

Stg. Fashion Festival Arnhem € 116.012,- € 4.262,- € 17.500,- € 94.250,-

Innovate: Arnhem Stg. De Innovatiefabriek Arnhem € 116.000,- € 17.500,- € 98.500,-
Levende sprookjes in de
binnenstad

Stg. Theaterprojecten € 55.225,- € 15.000,- € 40.225,-

Arnhemse Stockdagen Stg. Arnhemse Stockdagen € 63.400,- € 34.490,- € 6.500,- € 22.840,-
Arnhems Compliment PBA € 48.000,- € 10.500,- € 24.000,- € 13.500,-
JUMP Stg. JUMP Energy i.o. € 190.000,- € 25.000,- €165.000,-
Kijken Kijken Kopen Arnhem Stg. Halfvol € 65.000,- € 25.000,- € 40.000,-
Winter Arnhem PBA € 318.000,- € 60.500,- € 90.000,- €167.500,-
RITUELEN, Cirque de la
Liberté

Stg. touchstones € 192.485,- € 8.750,- €183.735,-

WLSF – De Pleinen Stg. World Statues € 96.500,- € 30.000,- € 66.500,-
Sfeerverlichting Modekwartier DOCKS Arnhem € 6.420,- 2.000,- € 2.500,- € 1.920,-
Big Start Arnhem GIRO
d’Italia

Stg. Big Start Arnhem  GIRO
d’Italia

€ 271.900,- € 149.500,- €122.400,-



7. BEZWAARPROCEDURE

In de brief waarin het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) 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 SOFA. 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.

In 2016 hebben 2 aanvragers binnen de termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar ingediend
tegen het bestuursbesluit. Beide bezwaren zijn in een bestuursvergadering van SOFA
besproken, maar hebben niet geleid tot herziening van het bestuursbesluit. Aan de
bezwaarmakers is nogmaals schriftelijk toegelicht waarom de aanvraag niet voldoet aan de
criteria van het Ondernemersfonds.

8. EINDRAPPORTAGES PROJECTAANVRAGEN

In 2016 werden onderstaande financiële en inhoudelijke eindrapportages van projecten door
het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) beoordeeld. Op één
uitzondering na* hebben alle projecten voldaan aan de economische doelstelling van het
Ondernemersfonds:

OFA-nr: Projectnaam Aanvrager Toegekend:
2015/001 Marketingvisie Kantorenpark

Gelderse Poort
Vereniging Kantoreneigenaars
Gelderse Poort

€ 18.210,00

2014/018 Hoogte80 ondernemend in de wijk Stg. Hoogte80 Festivals € 3.750,00
2015/032 Winter Weken Gele Rijdersplein CCA € 17.000,00
2016/003 Fashion + Design Festival Stg. Fashion Festival Arnhem € 17.500,00
2016/007 Arnhemse Stockdagen Stg. Arnhemse Stockdagen € 6.500,00

€ 62.960,00

* 2015/033 “Big Start Arnhem GIRO d’Italia”: ondanks de omvangrijke eindrapportage heeft het
bestuur van SOFA de nodige vragen over de resultaten van het project. De eindrapportage wordt
derhalve nog niet goedgekeurd. Met de aanvrager wordt een gesprek gepland in januari 2017 om
deze vragen beantwoord te krijgen.
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9. FINANCIEN ONDERNEMERSFONDS ARNHEM 2016

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.
Beide organisaties sluiten hiervoor een overeenkomst met de gemeente.
De gemeente verrekent de b.t.w. via het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.

Jaarrekening 2016;
In de bijlagen bij dit jaarverslag vindt u de balans en de staat van baten en lasten 2016.
De volledige jaarrekening 2016 staat gepubliceerd op www.ondernemersfondsarnhem.nl.

Bijzonderheden:

 2016/001 “World Streetpainting Festival”: aan dit project was € 1.750,- toegekend onder
voorwaarde van overlegging van een sluitende begroting en bewijzen van cofinanciering.
Hiervan is niets ontvangen. Het project heeft plaatsgevonden.
SOFA heeft hieruit geconcludeerd dat een (derde) financiële bijdrage uit het
Ondernemersfonds bij nader inzien niet nodig is geweest. Een goede zaak, daar het
Ondernemersfonds is bedoeld voor het stimuleren van initiatieven die na verloop van tijd
zelfstandig kunnen draaien. Het dossier is gesloten.

 2015/031 “Taptoe-Arnhem - Arnhem Tattoo”: aan dit project was € 35.000,- toegekend
onder de voorwaarden dat de verwachte cofinanciering wordt aangetoond, betrokkenheid
van ondernemers wordt aangetoond en van overlegging van een bijgestelde begroting
met dekkingsplan.
Vanwege berichtgeving in de media van mogelijke fraude heeft SOFA de subsidie-
toekenning ingetrokken en het dossier gesloten.
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10. 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.

Rapportering en evaluatie
Conform het Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds Arnhem 2015 dient de Stichting
Ondernemersfonds Arnhem jaarlijks verantwoording af te leggen aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.
Daarnaast ontvangt ook de initiatiefgroep dit jaarverslag en wordt dit verslag tevens op de
website gepubliceerd.

11. ROOSTER VAN AFTREDEN

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

Het huidige Rooster van Aftreden luidt:
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Naam Functie Achtergrond In functie
sedert

Herbenoem
-baar per

Aftredend
per

Dhr. B.G.M. Geerdink Voorzitter bestuurlijk
bedrijfsvoering
onderwijs

07-03-2016 07-03-2019 07-03-2022

Dhr. P.H.R. Tolboom Penningm.
/ Secr.

OKA 13-02-2014 13-02-2017 13-02-2020

Dhr. drs. M. J.N. van Wessem Bestuurslid bestuurlijk 07-03-2016 07-03-2019 07-03-2022
Mw. E.G.C.  van Honk Bestuurslid cultuur 13-06-2016 13-06-2019 13-06-2022
Dhr. A.G.E. de Vries Bestuurslid KHN afd.

Arnhem
05-09-2013 05-09-2016 05-09-2019



12. EVALUATIE EN VOORUITBLIK

2016 was een enerverend jaar. In dat jaar is het bestuur van SOFA in lijn met het rooster van
aftreden voor een belangrijk deel vernieuwd. Drie zeer ervaren bestuursleden, waaronder de
voorzitter, maakten plaats voor drie nieuwe leden. Zij konden door de ervaring van de blijvers
en dankzij het stevige fundament (een gedegen administratie en goede werkprocedures)
waar SOFA inmiddels op kan steunen een vliegende start maken. Dat was ook nodig.
SOFA heeft in 2016 een aantal belangwekkende zaken waarover besluiten moesten worden
genomen voorbij zien komen. Zo zijn de banden met PBA en StAB tegen het licht gehouden
en met goede werkafspraken weer herbevestigd. Daarnaast heeft SOFA, als onderdeel van
een grote reeks, in 2016 een aanvraag behandeld die voor wat betreft het geldelijk beslag de
grootste is uit de geschiedenis van SOFA tot nu toe. De GIRO was een evenement dat onder
grote tijdsdruk op de regio en op de gemeente Arnhem is afgekomen. De verwachtingen
waren alom hoog gespannen en de (tijds)druk om te presteren was in sommige opzichten
groter dan de zorgvuldigheid die bij de organisatie van dergelijke grootschalige en
ingewikkelde evenementen zeker ook nodig is. Uiteindelijk heeft SOFA onder het maken van
goede afspraken met de organisatie een, voor het slagen van de Arnhemse variant van de
GIRO, forse financiële bijdrage geleverd. Mede daardoor is het boekjaar 2016 afgesloten
met een negatief resultaat. Er is in 2016 meer uitgegeven aan bijdragen dan er in dat jaar
aan middelen is binnengekomen. Daarvoor is bewust gekozen. De vermogenspositie van
SOFA liet dat toe en het aantal bij SOFA ingediende verzoeken (waaronder de GIRO) gaf
daar aanleiding toe. Rekening houdend met het negatieve resultaat van 2016 is de financiële
positie van SOFA gezond te noemen.

Het bestuur heeft in 2016 meer dan eens vastgesteld dat de verzameling van alle positief
beoordeelde aanvragen niet per se hoeft te leiden tot een positief beeld van het totaal. Die
vaststelling heeft dan vaak te maken met het gegeven dat aanvragen soms erg op elkaar
lijken of in de tijd erg dicht op elkaar zitten, waardoor het effect op de beoogde doelen
minder groot wordt. Het bestuur zal in 2017 een poging ondernemen om te komen tot een
aantal beleidsregels die zullen leiden tot een meer effectieve inzet van de middelen. Te
denken valt dan aan het beschrijven (voorschrijven) van de gewenste variëteit van de te
honoreren aanvragen. In 2017 zal verder met de gemeente Arnhem gesproken worden over
de wijze waarop SOFA uitvoering geeft aan het Uitwerkingsmodel Ondernemersfonds
Arnhem 2015 in het licht van de oorspronkelijke doelstellingen die rond SOFA zijn
geformuleerd.

Veel partijen hebben ook in 2017 de weg naar SOFA al weer gevonden. In een hogere
frequentie dan voorheen worden aanvragen beoordeeld en al dan niet gehonoreerd in het
licht van het te verwachten economisch effect voor de stad Arnhem. SOFA draagt op die
manier bij aan de bloei en de groei van de stad.

April 2016
Namens Stichting Ondernemersfonds Arnhem

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

Bijlagen bij dit jaarverslag:
- staat van baten en lasten 2016
- balans per 31 december 2016

17








