
Besluitenlijst raadsbrede commissievergadering 26 oktober 2011 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter, de heer Koning, opent de vergadering en heet iedereen welkom, 

2. Spreekrecht burgers 
De heer Wegman (voorzitter HOB) spreekt in over agendapunt 5: het voorstel tot het oprichten van 
een ondernemersfonds (spreektekst bijgevoegd). 

3. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat agendapunt 5 als eerste wordt 
behandeld en de agendapunten 4 en 6 gecombineerd. 

Ter advisering. 

4. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2012. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft mede op basis van de kadernota 2012-2015 de 
concept-programmabegroting 2012 opgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Tevens 
wordt de raad voorgesteld de jaarschijf 2012 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen. 
Voorafgaand aan de behandeling in de commissie is de gelegenheid geboden (schriftelijk) vragen te 
stellen. Door het CDA, VVD en D66 zijn vragen gesteld over de begroting, waarvan de beantwoording 
door het college op 14 oktober is verzonden. 

De commissies adviseren het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 7 
november 2011, zodat de fracties nog in de gelegenheid zijn een korte algemene beschouwing te 
geven over de voorliggende begroting. De fractie van de VVD overweegt een amendement in te 
dienen, waarmee het inflatiepercentage op 2% wordt gesteld. 

De burgemeester zegt met betrekking tot de veiligheid in het uitgaansgebied toe binnenkort aan de 
raad een beleidsnotitie te presenteren, waarin opgenomen de aanpassingen die daarvoor binnen de 
APV nodig zijn. Daarbij zal worden ingegaan op de bevoegdheden als raad en als burgemeester en 
op welke wijze dat samenspel er voor kan zorgen dat wellicht komende tijd constructief gebouwd kan 
worden aan een veel veiliger en mooier uitgaansgebied. 

5. Voorstel tot het oprichten van een Ondernemersfonds op basis van het verhogen van 
de tarieven voor niet-woningen in de OZB. 
De Helderse ondernemersverenigingen hebben het gemeentebestuur verzocht mee te werken aan de 
vorming van een Ondernemersfonds op basis van een verhoging van 5% van de tarieven voor niet-
woningen in de OZB. In het raadsvoorstel worden de gemeentelijke randvoorwaarden weergegeven 
waarbinnen er sprake kan zijn van medewerking aan de realisatie van een Ondernemersfonds. 

De commissies adviseren, op verzoek van de fractie van Behoorlijk Bestuur, het voorstel te agenderen 
als bespreekpunt. Als bespreekpunt is genoemd de representatieve vertegenwoordiging van de 
deelnemende ondernemersverenigingen annex FHO inzake het ondernemersfonds. De fractie van de 
Stadspartij Den Helder geeft aan het voorstel eerst nog in de fractie te bespreken. 

6. Voorstel tot het intrekken van diverse deelsubsidieverordenigen. 
In de Kadernota 2012-2015 heeft de gemeenteraad de diverse bezuinigingsmaatregelen 
gespecificeerd. Door deze bezuinigingsmaatregelen kunnen ook de betreffende 
deelsubsidieverordeningen komen te vervallen, waarmee de besluitvorming vanuit de kadernota wordt 
geformaliseerd. 

De commissies adviseren unaniem het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 7 november 2011. De fractie van de PvdA geeft aan tegen het voorstel te gaan 
stemmen. 

7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 



ONDERNEMERSFONDS 

Raadsvergadering van Woensdag 26 Oktober 2011 

Voorzltter,dames en heren raadsleden. 

Vandaag wordt in Den Helder geschiedenis geschreven! Ongeacht hoe deze raad vandaag ook 
besluit. 

Is het al bijzonder dat ondernemers vragen aan het coliege om de OZB te verhogen,nog méér 
bijzonder is het dat dit gedaan wordt door alle georganiseerde ondernemers van deze stad.Met één 
eensluidend doel, het oprichten van een ondernemersfonds.Wij allen zien(welliswaar om eigen 
moverende en soms ook verschillende redenen) de noodzaak een dergelijk fonds in te stellen van 
waaruit een groot aantal zaken geregeld kan worden. 

Om deze eenheid te onderstrepen is gekozen voor één spreekbuis namens allen,en ziet u 
afgevaardigden van de ondernemersclubs vanavond op de tribune zitten. Voorzttter,ik spreek hier 
vanavond namens de HSV(Haven enScheepvaartVereniging},OFJ(OndernemersFederatieJulianadorp), 

OVK(OndenemersVerenigingKooipunt),DFD(DetailhandeisFederatieDenHelder).KHN(Koninklijke 
HorecaNederland) afdeling Den Helder. 

In deze opsomming mist u nog de HOV(HelderseOndernemersVereniging)die welliswaar aangeeft 
ook voorstander te zijn van een ondernemersfonds, maar in de besteding van gelden nog een 
afwijkend standpunt inneemt ten opzichte van de overige ondernemersclubs. 

Een stukje geschiedenis; 

Ruim drie jaar geleden heeft de HOB het initiatief genomen te komen tot het oprichten van een 
ondernemersfonds. Er is ongelofelijk vee! tijd gaan zitten in de voorbereidingen en onderhandelingen 
met andere partijen. Helaas heeft dit initiatief(dat vorm zou moeten krijgen via de 
FHO(FederatieHelderseOndernemersverenigingen)niet tot het gewenste resultaat geleid.en de FHO 
leidt thans een slapend bestaan. 

Het initiatief werd verder doorgezet door HOB en OVK,de laatste koos voor het BlZZmodel met als 
voornaamste doel zg. Parkmanagement, en de HOB zette in op Reclamebelasting.Er is zelfs al een 
inventarisatie gemaakt van reclame-uitingen en de te verwachten opbrengsten hieruit door het buro 
Legitiem. Deze situatie leidde echter wel tot twee inningsmodellen, die ambtelijk niet eenvoudig te 
realiseren waren, en ook hoge perceptiekosten met zich meebrachten. 

Met het oprichten van de DFD in April dit jaar kwam het inningsmodel OZB een stuk dichterbij, 
omdat een veel grotere groep ondernemers betrokken raakte, en dit leidde na vele gesprekken met 
ondernemers, ambtelijk apparaat en college tot consensus over dit inningsmodel onder ALLE 
georganiseerde ondernemers van Den Helder. 

Voorzitter, dames en heren raadsleden, wat beoogt een ondernemersfonds te doen? 

Een ondernemersfonds is er primair op gericht de haar ter beschikking staande gelden in te zetten 
voor gebiedsverbetering, promotie, veiligheid en uitstraling, kortom alles wat uitgaat boven het 
bastsnivo van "schoon heel en veilig". Dat kan uiteenlopen van het plaatsen van beveiligingscamera's 
op Kooipunt, vervangen van standaard straatmeubilair voor ander, mooier in vorm en kleur teneinde 



een gebied herkenbaar te maken, tot sfeerverlichting ïn de winkelgebieden .Ook het inzetten van een 
deel van de middelen voor promotie van de totale stad hoort hierbij, bij voorkeur via een bijdrage 
aan citymarketing. 

Natuurlijk is het ook een uitstekend middel om de zogenaamde "freeriders' aan te pakken, die altijd 
van alles wat in een betreffend gebied wordt georganiseerd en geregeld profiteren, zonder daar ooit 
voor te betalen. 

Voorzitter, 

Hoe stellen wij ons in principe de uitwerking voor; 

De OZB op niet-woningen wordt verhoogd met 5% zoals door het college aan u voorgesteld, met een 
groeimodel in de komende jaren. 

De ondernemers zouden echter het liefst inzetten op een verhoging van 10% met groeimodel om 
met een substantieel bedrag in het fonds te kunnen starten. 1% verhoging staat gelijk aan ca . € 
57.000. 

De FHO wordt opnieuw opgetuigd met een nieuw bestuur, bestaande uit de voorzitters van de 
aangesloten ondernemersclubs en zal de gelden gaan beheren van het ondernemersfonds. 

Er zal een convenant tussen FHO en gemeente worden opgesteld. Dit zal de komende weken worden 
uit-onderhandeld, en behelst de bestedingsdoelen vast te leggen, en hiervoor het toetsingskader te 
zijn. 

Wij kiezen bij het verdelen van de gelden voor het gebiedsgebonden model via postcodeopbrengst. 

Het geld dat in een bepaald gebied wordt opgehaald zal ook in dit gebied worden uitgegeven, met 
uitzondering van het deel dat wordt ingezet via Citymarketing. 

Binnen de FHO zal een onpartijdige commissie worden opgericht die de ingebrachte verzoeken van 
de aangesloten gebieden zal beoordelen. 

De FHO zal middels rapportage en een accountantsverklaring achteraf verantwoording afleggen aan 
college en raad. 

Om het fonds op 1 Januari 2012 in werking te laten treden, zal het besluit de OZB op niet-woningen 
te verhogen vandaag moeten vallen. 

Het uitwerken van het convenant zal ook voor Januari zijn afgerond, en zal desgewenst vóór het 
vaststellen door ons met het presidium en eventuele fractiespecialisten worden besproken. 

Voorzitter, uw raad heeft vanavond de unieke kans de eenheid onder de Helderse ondernemers te 
ondersteunen en zo de vorming van een ondernemersfonds mogelijk te maken. 

Ik besluit mijn betoog met de vraag (ik zei het al, het is er een voor het geschiedenisboekje) in te 
stemmen verhoging van de zakelijke OZB . 


