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1. Inleiding 

Hierbij treft u het jaarverslag over 2021 aan van het Ondernemersfonds Montfoort en Linschoten. 

Ook in 2021 heeft het corona virus helaas veel stilgelegd. 

Het fonds is in het najaar van 2015 opgericht, en per 1-1-2016 gestart, door de 

ondernemersverenigingen van Montfoort, te weten de Bedrijven Vereniging Montfoort (BV-M), de 

winkeliersvereniging, de coöperatie Bedrijvenpark IJsselveld (BIJ) en Bedrijvenvereniging Heeswijk 

(BV-H). In 2020 is hier de Ondernemersvereniging Linschoten (OVL) aan toegevoegd. Het fonds heeft 

een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de gemeente Montfoort. Deze overeenkomst is voor het 

jaar 2021 met één jaar verlengd, en er wordt beoogd de overeenkomst met vijf jaar te verlengen.  

 

2. Doelstelling 

De (statutaire) doelstelling van het fonds is als volgt omschreven: 

De Vereniging Ondernemersfonds Montfoort heeft uitsluitend als doel het bevorderen van de 

leefbaarheid en veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte(n) van het gebied binnen de 

gemeente Montfoort vanuit een centraal ondernemersfonds en het creëren van financiële middelen 

die kunnen worden aangewend ter stimulering van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in 

Montfoort, waarbij de binding van de eigen inwoners met de eigen gemeente hoog is en bestedingen 

worden verricht in de eigen stad en het stimuleren van ondernemers in Montfoort om te komen tot 

samenwerkingsverbanden en collectieve initiatieven ter stimulering van ondernemersbelangen en het 

financieren van collectieve initiatieven van ondernemers in Montfoort. 

 

3. Financiering 

Het fonds wordt gefinancierd met een extra toeslag op de OZB-heffing van bijdrage plichtigen. 

Dat zijn de eigenaars en gebruikers van onroerend goed (niet woningen). Helaas is het niet mogelijk 

gebleken om agrariërs en scholen en verenigingen van die heffing uit te zonderen, zodat de extra 

toeslag aan hen moet worden gerestitueerd. Hierop zijn in 2020 nieuwe inzichten ontstaan, welke 

zijn onderzocht samen met de Gemeente. Per 2021 is de restitutieregeling niet meer van kracht en 

gaan de agrariërs zich op een andere manier verenigen. 

De vijf verenigingen hebben bij het Ondernemersfonds elk een begroting ingediend. Het 

ondernemersfonds heeft dit jaar 100 % van die begrotingen gefinancierd.  Op Krekenburg is (nog) 

geen rechtspersoon opgericht. Mochten zich hier projecten voordoen, dan kan via de BV-M een 

bijdrage worden aangevraagd.  

 

4. Verenigingen 

Alle verenigingen hebben activiteiten ondernomen om het ledental en daarmee het draagvlak uit te 

breiden. De bereidheid om lid te worden is aanmerkelijk toegenomen mede door de 

contributieverlaging die mogelijk is geworden door het Ondernemersfonds en een andere 

financieringswijze van activiteiten en projecten.  

Met de LTO lopen gesprekken om toe te treden per 2022.  



 

 

5. Organisatie van het fonds 

Even los van de in het afgelopen jaar gerealiseerde projecten is het goed om van te voren op te 

merken dat het fonds zelf (op het initiatief ‘Montfoort Werkt’ na) geen activiteiten organiseert. Het 

fonds int de subsidie en financiert de begrotingen van de leden (de ondernemersverenigingen). 

Het bestuur van het fonds merkt meer en meer dat het bestaan van het fonds als een verbindend 

platform tussen de verschillende ondernemersverenigingen fungeert.  

Ook bewijst het fonds inmiddels zijn waarde als platform naar de gemeente. Alleen al daarom heeft 

het fonds naar de mening van het bestuur en hun leden een belangrijke toegevoegde waarde.  

Het bestuur bestaat uit de leden en vertegenwoordigers van bedrijventerreinen waar een 

rechtspersoon is gerealiseerd. 

Restitutieregeling 

Er ligt een uitspraak van de rechter dat de restitutieregeling richting de agrariërs op een andere 
manier ingevuld dient te worden vanaf 1 januari 2021. Er zijn een zestal opties welke in 2021 worden 
onderzocht. Het gehele jaar 2021 kan nog restitutie aangevraagd worden over 2020. 
 

Samenstelling Bestuur 

Het bestuur is onbezoldigd. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit Jacco van Lint (voorzitter; bestuurswissel op 29 maart 2021), Wim 
van den Pol (BV-M) en Ad Spruit (BIJ). Michel Verschoor (Winkeliersvereniging), Hans Lekkerkerker 
(BV-H) en Arie Belo (Ondernemersvereniging Linschoten) nemen deel aan de vergaderingen. 

Het bestuur is in 2021 5 keer bij elkaar gekomen. De Raad van Toezicht is in mei aangeschoven. 

Website Montfoort Werkt!   

De cijfers over 2021: 

In 2021 is een toename te zien in aantal unieke bezoekers, de sollicitaties zijn ten opzichte van 2020 

nagenoeg gelijk gebleven (385). 

Er is een Jubileumkrant uitgegeven, de snel solliciteren module (inclusiviteit) is uitgerold, er is een 

bierviltjescampagne gevoerd, een Nieuwsbrief voor HR-medewerkers opgemaakt en budget 

vrijgemaakt voor campagnes voor de nieuwe horeca / detailhandel branche. 

Huidige verdeling vacatures per branche. 

 



 

 

 

6. ACTIVITEITEN VERENIGINGEN 

Corona is helaas nog steeds onder ons. 

De BV-M heeft gelukkig een zomerborrel door kunnen laten gaan in de TechnoHUB en de 

najaarsvergadering heeft plaatsgevonden.  

Op 9 juni hebben we een presentatie kunnen houden over het Ondernemersfonds aan de 

gemeenteraadsleden. 

De winkeliersvereniging heeft het einde van de lockdown gevierd en een welkom thuis/tassenactie 

gehouden. 

In Linschoten rijdt een deelauto en hangt een AED op Cattenbroek. 

Op Heeswijk is het asfalt vernieuwd en zijn pompen vervangen om wateroverlast in laadkelders te 

verhelpen. 

In december hadden we een Politiek Café willen organiseren, mar deze is door corona helaas 

afgeblazen. We hebben onze aanbevelingen m.b.t. beleid ondernemers en werkgelegenheid in de 

gemeente Montfoort daarom op 13 december gemaild aan de politieke partijen. 

Tenslotte: 

In 2022 zullen we bij definitieve doorgang voor een nieuwe periode van 5 jaar projecten uitvoeren en 

investeringen doen om het ondernemerschap en de leefbaarheid in Montfoort/Linschoten te 

bevorderen. 

 

 


