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Reeds enige tijd wordt er gesproken over de mogelijke opzet van een ondernemersfonds
in de binnenstad. Een gezamenlijk ondernemersfonds draagt bij aan het vergroten van
financieel draagvlak voor gezamenlijke activiteiten in de binnenstad, gericht op het
behoud en vergroten van de aantrekkingskracht van de binnenstad op bezoekers. Op
basis van de haalbaarheid en ervaringen uit andere steden wordt daarbij vanuit het
Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht de voorkeur gegeven aan een financiering
van het ondernemersfonds door middel van een reclamebelasting. Het platform heeft
gekozen voor het onderzoeken van de reclamebelasting als basis voor het
ondernemingsfonds omdat deze belasting relatief snel, gebiedsgericht én zonder
beperking in doelbesteding of tijd kan worden ingevoerd. Dit in tegenstelling tot de
BIZ-bijdrage (Business Investment Zone) of een OZB-heffing (geen gebiedsafbakening).
Daarnaast blijkt deze heffingsvorm in de praktijk ook juridisch houdbaar te zijn.
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Gemeenteraad - dinsdag 12 maart 2013 20:15
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 19 februari 2013 21:30
De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 12 maart 2013 en de inhoud te betrekken bij de behandeling van
de resultaten van het draagvlakonderzoek onder ondernemers.
Agendacommissie - dinsdag 3 juli 2012 17:30
De agendacommissie besluit op voorstel van mevrouw Koene hierover een hoorzitting te
houden met ondernemers uit de binnenstad om hun ideeën over dit fonds te horen. De
voorbereidingsgroep voor deze hoorzitting bestaat uit de dames Koene en De Smoker en

de heer Klous en wordt bijgestaan door de heer Vooren van de griffie. Afgesproken wordt
dat deze groep nog deze week een datum zal prikken in september of oktober waarop
deze hoorzitting plaatsvindt. Deze datum zal dan nog voor het reces door de griffie
worden gecommuniceerd aan alle raads- en commissieleden en collegeleden.
NB: De hoorzitting heeft plaatsgevonden op woensdag 10 oktober 2012.
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Tijdens de agendacommissie van 16 oktober 2012 koppelt mevrouw De Smoker terug uit
de Hoorzitting van de raad over het Ondernemersfonds welke afgelopen woensdag heeft
plaatsgevonden. Hierbij is gebleken dat het belangrijk is dat de raad in commissieverband
het draagvlak toetst voor dit fonds. Zij stelt voor een blok te organiseren over dit
onderwerp op 20 november 2012 en in dit blok de onderzoeksvraag te formuleren. Deze
onderzoeksvraag dient vervolgens bij het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) als
opdracht te worden uitgezet. Met deze werkwijze kan de agendacommissie instemmen
en op 20 november a.s. wordt hierover doorgepraat.
Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie BVD door te geleiden
naar de agendacommissie

