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Onderwerp

Subsidie in bijlage van subsidieontvangers aan de
ondernemersverenigingen in samenhang met het
ondernemersfonds

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 4, Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, wordt toegezegd na te
gaan of de ondernemersverenigingen die in het overzicht subsidieontvangers worden vermeld, geschrapt
kunnen worden (dit in relatie tot het ondernemersfonds).

Datum schriftelijke reactie
8 november 2021

Schriftelijke reactie
In de bijlage van subsidieontvangers staan organisaties met naam en maximaal begroot bedrag genoemd,
die een structurele subsidie vanuit Súdwest-Fryslân ontvangen.
Deze schriftelijke vraag heeft betrekking op de subsidie aan:
- Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) voor út Sneek
€ 3.086,00
- Ondernemersvereniging Woudsend, Friese Sleepbootdagen
€ 1.029,00
Beide evenementen staan in de bijlage van subsidieontvangers sinds de periode van herindeling in 2011. Er
is toentertijd voor gekozen om deze subsidies ongewijzigd voort te zetten.
De vraag is in hoeverre het geven van een structurele subsidie aan vereniging ondernemend Sneek en de
ondernemersvereniging Woudsend voor hun evenement logisch is, gezien zij trekkingsgerechtigde zijn van
het ondernemersfonds.
Het feit dat ondernemersverenigingen trekkingsgerechtigde zijn voor het ondernemersfonds (en daaruit dus
middelen kunnen aanwenden voor projecten) moet los worden gezien van een eventuele subsidieverlening
van de gemeente. Dat volgt uit de aard van de werking en oprichting van het fonds maar ook uit een
specifiek artikel 5.1 in de samenwerkingsovereenkomst (non interventiebeginsel).
Allereerst is het zo dat de gemeente weliswaar de regeling van het ondernemersfonds uitvoert en een
subsidie verstrekt maar dat de middelen hiervoor door een opslag van de OZB van niet woningen wordt
opgebracht. Dat is dus wezenlijk anders dan bij andere subsidies het geval is. De ondernemers brengen dus
feitelijk de middelen in die vervolgens door het ondernemersfonds aan projecten bij de
trekkingsgerechtigden worden besteed. Een fonds voor en door ondernemers is de gedachte, Dat is ook de
reden dat is afgesproken dat gemeente niet gaat over de besteding van middelen door het fonds. Zij
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bepalen zelf welke projecten in aanmerking komen. Het niet verlenen van een gemeentelijke subsidie
omdat ze deze wel zouden kunnen krijgen vanuit OF is hiermee wat ons betreft strijdig. Daarmee zeggen
we als gemeente in feite dat deze projecten maar uit het fonds een subsidie zouden moeten krijgen.
Dit zou wat ons betreft ook een precedent scheppen dat projecten die (mogelijk) een bijdrage uit het
ondernemersfonds krijgen niet kunnen rekenen op een bijdrage vanuit de gemeente. Dat zou afbreuk doen
aan de gedachte van het fonds. Het moet juist mogelijk zijn dat projecten tot stand komen door een
bijdrage vanuit de gemeente en een bijdrage vanuit het fonds en/ of andere partijen. Daarmee komen de
kracht van Mienskip/ overheid en ondernemers juist samen. Dat ondernemersverenigingen die trekking
gerechtigd zijn die aanvraag indienen doet daar niet aan af.
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