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Wolvega, juni 2019 

 
NIEUWSBRIEF 
 
Geachte participanten/deelnemers van de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW). 
 
Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van de SOW met daarin 4 onderwerpen: 

1. SOW gaat digitaal; oproep om u mailadres met ons te delen. 
2. Vervolg op de jaarvergadering van 20 november 2018 
3. Welke projecten worden in 2019 door SOW ondersteund 
4. Agenda 

 

1. SOW gaat digitaal 
 
Uit de enquête die wij vorig jaar onder de participanten/deelnemers van de SOW hebben gehouden komt 
onder andere naar voren, dat het bestuur van de SOW meer werk moet maken en meer aandacht moet 
geven aan de communicatie. Deze 1e nieuwsbrief is daarvan een concrete invulling. 
Om nu te voorkomen dat de SOW veel kosten moeten maken voor de verspreiding van de nieuwsbrief, 
vragen wij u of u daarvoor u email gegevens beschikbaar wilt stellen aan ons. 
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief, uitnodiging voor de jaarvergadering etc., graag uw mailadres naar:  
bestuurSOW@gmail.com 
U kunt door het sturen van een e-mail deze toestemming elk ogenblik intrekken. 
 
Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf heeft voor het gebruik van persoonsgegevens als NAW en 
email een privacy statement opgesteld.  
Dat kunt u vinden op de website: www.ondernemeninweststellingwerf.nl   
 

2. Vervolg op de jaarvergadering van 20 november 2018 
 
Tijdens de jaarvergadering van 20 november 2018 hebben we u, naast de financiële verantwoording over 
2017 ook de resultaten van de in de zomer van 2018 gehouden enquête laten zien.  
In enkele dia’s hebben we de resultaten gedeeld, besproken. Daarnaast was er ruimte voor vragen en 
opmerking.  
Voor diegene die toen niet aanwezig kon zijn, het verslag en de getoonde stukken staan op onze website: 
www.ondernemeninweststellingwerf.nl . 
 
Voor de volledigheid hieronder nog de conclusies: 

1. SOW heeft primaire doel gehaald: 
a. Bestaande activiteiten in centrum geborgd 
b. Geen Free-riders meer 

2. Structuur en processen SOW zijn geoptimaliseerd 
3. De inningskosten voor de SOW zijn in verhouding tot opbrengst te hoog 
4. SOW heeft onvoldoende budget om: 

a. Prijsindex op te vangen 
b. Alle aanvragen te honoreren 
c. Economische vitaliteit Wolvega vergroten 

mailto:bestuurSOW@gmail.com
http://www.ondernemeninweststellingwerf.nl/
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Als bestuur van de SOW hebben we de input uit de enquête, onze eigen bevindingen, de reacties van de 
diverse achterban-groepen via hun aanspreekpunt in het bestuur en overige informatie gebruikt om tot 
aanbevelingen en een aantal voorstellen te komen. Wij stellen voor: 

• ondernemersfonds voortzetten, 

• toekomst borgen, minimaal 10 jaar, bij voorkeur voor onbepaalde tijd, 

• gedifferentieerde bijdrage realiseren, 

• d.m.v. gedifferentieerde bijdrage meer inkomsten realiseren voor meer projecten, 

• indexatie toepassen, 

• geen inningskosten,  

• bijdrage gemeente, 
 

Onderbouwing voorstellen: 

• Uit de conclusies blijkt dat we een hoger budget nodig hebben 

• Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de ondernemers liever een gedifferentieerde bijdrage 
ziet i.p.v. 1 vast bedrag voor iedereen gelijk 

• Er is  geen of onvoldoende draagvlak voor een gemeente brede OZB-opslag of een BIZ 

• Derhalve is voor Wolvega de Reclamebelasting het beste middel om bijdragen te innen 

• Die bijdragen moeten jaarlijks geïndexeerd worden 

• De inningskosten door Gemeente afschaffen en de Gemeente te vragen naar een jaarlijkse bijdrage  
 
 
Wat heeft het bestuur van de SOW met bovenstaande conclusies en aanbevelingen gedaan? 

1. Een eigen ‘pagina’ op de website voor Ondernemend Weststellingwerf geopend: 
https://ondernemeninweststellingwerf.nl/voorpagina/sow/  
Op deze website is actuele informatie te vinden. 

2. Afspraak met de Gemeente gemaakt dat we voor het verspreiden van nieuws gebruik kunnen 
maken van de digitale Ondernemersnieuwsbrief van de Gemeente. Ontvangt u die nog niet? 
Aanmelden kan via de link op deze website: https://www.weststellingwerf.nl/ondernemers  

3. Ondernemers gevraagd hun email aan ons te verstrekken, zodat we die ondernemers digitaal van 
informatie kunnen voorzien i.p.v. via de post. Dit gaat sneller en is goedkoper. Zie hiervoor ook het 
1e deel van deze nieuwsbrief. Op dit moment hebben 30 ondernemers hun mailadres doorgegeven. 

4. Gesprek met verantwoordelijk Wethouder Hoen over de hierboven vermelde conclusies en 
aanbevelingen. Afgesproken dat wij als bestuur met een voorstel komen voor de toekomst. 
Hieronder het voorstel zoals we dat onlangs naar de wethouder gestuurd hebben. 

 
 
Toelichting op het voorstel voor gedifferentieerde bijdrage aan het Ondernemersfonds.  

- We willen gaan werken met een stroomschema. Hiermee kan iedereen zelf bepalen wat de 
bijdrage aan het Ondernemersfonds m.i.v. 2020 wordt. (zie bijlage) 

- We willen het principe van de trekkingsrechten beter uitwerken. Trekkingsrechten houdt in dat de 
totale bijdrage van een groep ondernemers ook ten goede komt aan diezelfde groep. SOW kent 3 
groepen: Centrum, Bedrijventerrein en Rest van Wolvega. Bij de start van het Ondernemersfonds is 
bewust gekozen om het Centrum als prioriteit aan te wijzen en vanuit de andere 2 groepen een 
deel van hun bijdrage aan het Centrum ter beschikking te stellen.  

- In plaats van 1 vast bedrag welke voor iedereen gelijk is, willen we een verschil maken tussen grote 
en kleinere ondernemers en een verschil tussen Centrum, Bedrijventerrein en Rest van Wolvega. 

https://ondernemeninweststellingwerf.nl/voorpagina/sow/
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- Voor de groep ondernemers in Centrum en Bedrijventerrein in de categorie klein (WOZ waarde 
zakelijk pand <= 50.000,-) geen verhoging van de jaarlijkse bijdrage en ook voor de groep 
ondernemers in de Rest van Wolvega die op hun locatie gecombineerd wonen en werken 
(=Hoofdbestemming wonen, zonder een afzonderlijke waardering voor het bedrijfsmatige deel) 
geen verhoging van de bijdrage. Voor deze 2 groepen blijft de jaarlijkse bijdrage € 100,-. Deze 2 
groepen is ruim 20% van het totaal. 

- De overige bijna 80% betaalt afhankelijk van de locatie en afhankelijk van de waarde van het pand 
een hogere bijdrage.  

- De jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar met de CPI-index geïndexeerd.  
- Het bestuur van de SOW heeft de uitdaging opgepakt om het hierboven vermelde principe van de 

trekkingsrechten te combineren met de wens van ondernemers om een gedifferentieerde bijdrage 
in te voeren (i.p.v. 1 vast bedrag) en de behoefte aan een hoger budget om de toekomstige 
activiteiten van bijvoorbeeld het Centrumgebied te borgen maar ook nieuwe activiteiten mogelijk 
te maken. In de bijlage het stroomschema zoals we dat onlangs bij wethouder Hoen ingediend 
hebben. 

 
 

3. Welke projecten worden in 2019 door SOW ondersteund 
 
Wellicht heeft u het in de Stellingwerf en/of Leeuwarder Courant gelezen, in 2019 ondersteunen we 6 
projecten: 

1. WOW voor de uitvoering van een heel divers pallet aan activiteiten in het Centrum van Wolvega 
2. Huisnummerproject op het bedrijventerrein 
3. Promotie van onze mooie gemeente en promotie van Wolvega 
4. Een Oldtimerfestival met de start op het bedrijventerrein en finish in het Centrum 
5. Een Ondernemers-netwerkavond tijdens de feestweek van het Lindefestival 
6. Een V/Folkfestival met activiteiten voor jong en oud en optredens van 2 Folk-bands 

 
In de beide artikelen wordt e.e.a. nog nader uitgelegd. Op onze site vindt u de artikelen terug.  
 
 

4. Agenda 
 

- Jaarvergadering dinsdag 19-11-2019 aanvang 19:30 Rabobank Wolvega 
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Bijlage 1: Stroomschema bijdrage Ondernemersfonds 
 

 
 

 


