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1. Inleiding
Hierbij treft u het jaarverslag over 2019 aan van het Ondernemersfonds Montfoort en Linschoten. In
2019 zijn veel projecten succesvol in gang gezet.
Het fonds is in het najaar van 2015 opgericht 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) en heeft een
uitvoeringsovereenkomst gesloten met de gemeente Montfoort.
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. Dit brengt veel extra werk met zich mee. Zie hiervoor
het kopje ‘restitutieregeling’.
De drie 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. In Linschoten zijn in 2019 de voorbereidingen getroffen om de
ondernemersvereniging Linschoten op te richten. Op 8 november is een informatiebijeenkomst
georganiseerd, in 2020 is deze vereniging daadwerkelijk opgericht en ingeschreven dd. 11 februari.
4. Verenigingen
Het aantal verenigingen is in 2019 niet toegenomen. De situatie is ongewijzigd ten opzichte van 2018.
De BV-M, de BIJ en de Winkeliersverenging 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.
Pogingen om ook de LTO bij het ondernemersfonds te betrekken zijn tot nu toe op niets uitgelopen.
De LTO is van mening dat zij via allerlei specifieke landbouwheffingen in het algemeen belang al ruim
voldoende bijdraagt aan niet bedrijfsspecifieke activiteiten en conformeert zich tot op heden aan het
landelijke standpunt van de LTO, die tegen de deelname aan Ondernemersfondsen is. Er worden nog
steeds gesprekken gevoerd.

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 een 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 zou
het fonds naar de mening van het bestuur en hun leden moeten blijven bestaan (het bestuur bestaat
uit de leden en vertegenwoordigers van bedrijventerreinen waar nog geen rechtspersoon is
gerealiseerd).

Bezoeken Ondernemersfonds
Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft uitleg gegeven over het fonds aan de Gemeente
Woerden en de Gemeente Oudewater (de BIZ).

Restitutieregeling
De restitutie aan agrariërs en gebruikers van het maatschappelijk vastgoed heeft voor zover mogelijk
plaatsgevonden. Hierbij zijn wij afhankelijk van de aangeleverde gegevens van de BSR en de reacties
en aangeleverde informatie van de betreffende agrariërs en gebruikers van het maatschappelijk
vastgoed. Vanuit het Ondernemersfonds ontvangen zij een brief om de benodigde informatie aan te
leveren zodat de juiste bedragen kunnen worden uitgekeerd.
In 2019 is hard gewerkt om het proces rondom de restitutieregeling te digitaliseren. Er is een
automatiseringsprogramma aangeschaft. De inzet is om in 2020 de restitutie via dit programma te
laten verlopen.

Samenstelling Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd.
In 2019 heeft Kees Birkhoff het bestuur verlaten en is Ad Spruit toegetreden (hij heeft het stokje
overgenomen van Kees als nieuwe voorzitter van de BIJ). Het dagelijks bestuur bestaat uit Marius
Rutges, Wim van den Pol (BV-M) en Ad Spruit (BIJ). Michel Verschoor (Winkeliersvereniging) en Hans
Lekkerkerker (BV-H) nemen deel aan de vergaderingen.
Het bestuur is 5 keer bij elkaar gekomen en heeft op 8 maart en 28 juni een overleg gehad met de
Raad van Toezicht.
Samenstelling Raad van Toezicht
Franca van Winkel en Theo van Eijk zijn uitgetreden. Teunis van Kooten is voorzitter geworden en
Marieke Lejeune en Hans Benard zijn toegetreden als lid.

Op de kaart
In 2019 is de nieuwe website gelanceerd. En zijn er vele berichten geplaatst op sociale media waar
we op basis van een communicatie jaarplanning berichten op plaatsen van activiteiten welke mede
mogelijk gemaakt zijn door het ondernemersfonds. In 2019 zijn we ook begonnen om een bedrijf
voor te stellen met een artikel in de IJsselbode en is onze Nieuwsbrief tweemaal uitgekomen.

Website Montfoort Werkt!
De cijfers over 2019:
-

14.470 uniek bezoekers (+27,8% t.o.v. 2018).
259 sollicitaties verstuurd.
Meer dan 35 succesverhalen.
Vrijwilligerswerk in Montfoort en Linschoten toegevoegd.
Het platform is medio 2019 volledig vernieuwd.
Infozuilen in Montfoort en Linschoten ingezet voor extra promotie.
Voldaan aan doelstelling in Raadsbesluit betreffende werken in Montfoort.
Bedrijvenverenigingen Oudewater en Woerden hebben naar aanleiding
van het succes van Montfoort Werkt, dit initiatief overgenomen.

6. ACTIVITEITEN VERENIGINGEN
Alle onderstaande activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de ontvangen gelden van de verenigingen
uit het Ondernemersfonds.
Coöperatie bedrijvenpark IJsselveld:
-

-

Parkmanagement
Keurmerk Veilig Ondernemen
Schoon, heel en veilig
IJsselzon
In 2019 was het geïnstalleerd vermogen: 2 MWp, dit zijn 7.500 panelen en 1,2 ha
oppervlakte.
De opbrengst hiervan is gelijk aan 500 woningen.
Onderzoek camera bewaking voor optimalisering beveiliging bedrijvenpark. Eventueel in
samenwerking met bedrijvenverenigingen te Linschoten, Oudewater en Lopik.

Winkeliersvereniging:
-

Montfoort Trouwstad:
Ook in 2019 wordt gewerkt aan het verder op de kaart zetten van Montfoort Trouwstad. Dit
heeft geresulteerd in 110 afgesloten huwelijken in 2019 (ten opzichte van 96 in 2018) en een
verwachting van 120 huwelijken in 2020.

-

Kerstverlichting:
Er is nieuwe kerstverlichting opgehangen in de binnenstad.
Bloembakken:
Er zijn in Montfoort 20 nieuwe bloembakken opgehangen in de binnenstad en in 2020 zullen
er nog 5 bijkomen. In Linschoten zijn 10 bloembakken opgehangen en deze worden
uitgebreid naar 26 in 2020.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ondersteuning diverse verenigingen:
De Winkeliersvereniging heeft dit jaar de volgende verenigingen ondersteund:
o St. Oud Montfoort (SOM)
o Stichting 4-5 mei comité
o Ons Genoegen
o Les Boutonniers
o Het zwembad
o Herdertjestocht
o Rommelmarkt Katholieke kerk
o Koningsdag Montfoort
o De 24 uur van Montfoort
Lentemarkt:
Ook dit jaar hebben we weer een succesvolle lentemarkt georganiseerd met ca 60 kramen /
deelnemers.
Spaarsysteem:
De introductie van het spaarsysteem “De Spaarkoning”is aangeslagen bij de consument en
de deelnemers. Voordeel van dit systeem is dat de consument de opgebouwde spaarpunten
alleen bij de desbetreffende detaillist kan inwisselen. Spaarsaldo kan dus niet elders (buiten
Montfoort) worden uitgegeven.
Black Friday
De speciale uitgave van de Black Friday krant is wegens het succes van vorig jaar ook dit jaar
weer uitgegeven. Consumenten reageren goed op de aanbiedingen van de ondernemers.
Strippenkaartactie
De strippenkaartactie is waarschijnlijk de langst lopende spaaractie in Montfoort. Ieder jaar
vanaf Intocht Sinterklaas t/m oud en Nieuw worden middels de ingeleverde stempelkaarten
prijzen onder deelnemers verloot.
Montfoort Tickets
Sponsoring voor Montfoort Tickets omdat de organisatoren van de diverse evenementen,
maar ook verenigingen kunnen profiteren van dit gemakkelijke digitale systeem voor
kaartverkoop. Het aantrekkelijke is dat de organisatie slechts € 0,75 ct per verkocht ticket
hoeft af te dragen aan Montfoort Tickets voor de afhandeling.
Intocht Sinterklaas
Inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar vele bezoekers, ook uit de regio, op af
komen. Is voor de kinderen (maar ook zeker voor de ouders) van Montfoort en omgeving
het startsein van de Sinterklaas periode.

Onze plannen voor 2020:
-

Muziek terug in het centrum.
Duurzame draagtassen.
Presentatie plan Montfoort Trouwstad tijdens Lentemarkt i.s.m. citymarketeers
Michiel van der Schaaf en Marco van Hoek.
TIP creëren i.s.m. met SOM.

Bedrijvenvereniging Montfoort
Er worden weer diverse netwerkbijeenkomsten georganiseerd:
-

Nieuwjaarsbijeenkomst start in St. Joseph met een spreker en aansluitend wordt er
gedineerd bij De Heeren van Montfoort.
Voorjaarsvergadering bij Vianen Kozijnen te Montfoort.
Haringparty te Oudewater.
Innovatiedag naar de Automotive Campus te Helmond.
Najaarsvergadering bij Bouwmaterialen Montfoort te Montfoort.

Daarnaast is er aandacht voor de volgende projecten:
-

Woonvisie: in 2019 heeft het bestuur een gesprek gehad met het College van B&W.
Glasvezel (is gestart, oplevering in 2020).
Dit glasvezelproject is uniek in de Provincie Utrecht. In Montfoort werd door de BV-M het
contact met E-Fiber en de gemeente opnieuw tot stand gebracht, en wordt kosteloos ieder
adres, zowel binnenstad als buitengebied aangesloten. Eén van de BV-M leden heeft borg
gestaan waardoor dit project van start gegaan is, ook na constructieve medewerking van het
huidige gemeentebestuur. Inmiddels bewijst dit glasvezelnetwerk zich; thuiswerken, videovergaderingen, zorg op afstand, in een boerderij data doorzenden en eindelijk ook eens
Netflixen.

Tenslotte:
Het bestuur van het Fonds hoopt u met deze voortgangsrapportage een goed inzicht te hebben
gegeven in de vele activiteiten die met de heffing op de OZB worden ondernomen ter bevordering
van een goed ondernemersklimaat en een levendige binnenstad in Linschoten en Montfoort. Het
bestuur vertrouwt erop dat U als Raad hierin voldoende aanleiding zult zien om het fonds zich verder
te laten ontwikkelen en zich voor zijn doelstellingen, zoals met u overeengekomen in de
uitvoeringsovereenkomst, te blijven inzetten voor onze stad en ondernemers.

