6. INHOUDELIJKE OPMERKINGEN M.B.T. MEMORIE VAN ANTWOORD VAN DE STICHTING

MEMORIE VAN ANTWOORD STICHTING ONDERNEMERSFOND TEYLINGEN
PARTICIPATIE-UITBREIDING
De Stichting wil gebieden en sectoren benoemen die, naast de agrariërs, in aanmerking komen voor
retributie (pagina 4). Dit om verdere onrust te voorkomen. Het College stelt voor dat de Stichting
hiertoe zelf mag beslissen. Hier geeft het College alle overleg en beslissingsbevoegdheid uit handen.
Dit is onwenselijk gezien het feit dat de Stichting zelf partij is en geen politieke verantwoording voor
haar besluit hoeft af te leggen.
Vraag 9.1: Kan het College toelichten waarom de Raad niet betrokken behoeft te worden bij
participatie- uitbreiding van het fonds en het eventueel van in aanmerking laten komen
van retributie?

WHAT’S IN IT FOR ME
De Stichting vermeldt (pagina 4) dat toon sterk werd bepaald door de “what’s in it for me” vraag.
Vraag 9.2: Kan het College, na consultatie Stichting, bevestigen dat deze vraag de afgelopen tijd
leidend is geweest voor de winkeliers in de kerngebieden Warmond, Voorhout en
Sassenheim?
BUREAUCRATIE
Het stichtingsbestuur maakt zich zorgen over het grote aantal trekkingsgerechtenden (pagina 4). Het
vraagt zich, tussen de regels door, af of dit nog wel valt te managen en noemt steden met veel
minder trekkingsgerechtigden. (NB: dit is een pleidooi voor BIZ’n. Den Haag heeft er 17 en
Amsterdam 15).
Vraag 9.2: Deelt het College de zorg van het Stichtingsbestuur?

PILOT VAN TWEE JAAR EN POSITIE-EVALUATIE BESTUUR
De stichting meldt (pagina 5) een termijn van twee jaar te kort te vinden voor een evaluatie en
verzoekt de Raad de periode uit te breiden naar drie jaar. Er wordt daarbij verwezen naar PijnackerNootdorp als redelijk vergelijkbare gemeente. Dit laatste is overigens niet het geval. P-N verschilt in
economisch en agrarisch opzicht behoorlijk van Teylingen en het ondernemersklimaat is daar
harmonieus. Uitbreiding naar driejaar van de evaluatieperiode is een zwakte bod.
M.b.t. de pilotduur is het merkwaardig en zorgelijk dat de Stichting op pagina 37 vermeldt, dat de
bestuursleden in september 2016 al hun positie willen evalueren. Bij hun benoeming in juni werd
vermeld dat het bestuur zich 1,5 tot 2 jaar wil inzetten. Dat zou kunnen impliceren dat er al een
persoonlijk gebonden besluit ligt dat sommige bestuursleden vóór 2017 vertrekken. Hun opvolging
zou wel eens tot grote problemen kunnen leiden.
Vraag 9.3: Kan het College toelichten wat het vindt van de uitbreiding van de evaluatie-periode naar
drie jaar? Is dit geen absoluut zwakte bod?
Vraag 9.4: Kan het College een toelichting geven wat het vindt van een positie-evaluatie van het

bestuur van de Stichting in september 2016 en of dit bijdraagt aan de continuïteitsgedachte van de Stichting?
Vraag 9.5: Kan het College, in het licht van bovenstaande, toelichten of de bestuursleden, in de
oprichtingsfase van de stichting, de juiste personen zijn?
(NB: de TOV meldt in een Nieuwsflits dat allen uit de gemeente Teylingen komen ….)
BEWEZEN PRAKTIJK
De Stichting maakt melding van het feit dat zij aansluit op een bewezen praktijk. In dit verband zij
opgemerkt dat er veel meer BIZ-fondsen zijn (120 in drie jaar tijd) dan gemeentebrede fondsen (35 in
tien jaar tijd). De laatste zijn voornamelijk te vinden in grote steden, met uitzondering van Katwijk en
Lisse waar overigens gemengde en soms verontrustende verhalen te horen zijn over het functioneren
van de fondsen.(Katwijk: ruzie met Katwijk Marketing. In Lisse schijnen overtollige financiële
middelen aan de voedselbank geschonken te zijn). De snelle opkomst van BIZ-fondsen is opvallend.
Vraag 9.6: Kan het College een overzicht van gemeentebrede en BIZ-fondsen geven?

KANSEN VAN HET FONDS
Op pagina 7 vermeldt de Stichting een rijtje kansen voor het fonds. Het overzicht is tamelijk soft en
verbergt eerder het gedachtengoed van iemand uit de publieke sector, dan van een ondernemer die
moet vechten voor zijn onderneming.
Vraag 9.7: Kan het College, mede gelet op de eerder vermelde bewezen praktijk, voorbeelden
aandragen uit gemeenten die substantieel geleid hebben tot kostenreductie en het
scheppen van extra banen?

TRANSPARANTIE
Het Stichtingsbestuur stelt op pagina 10 dat er een open uitnodiging is aan ondernemers om mee te
praten over bestedingsvoorstellen in eigen gebied of sector. In theorie zou dit een enkele
ondernemer kunnen zijn. Dit is niet ondenkbaar in een gebied waar weinig behoefte is aan een OF.
De stichting meldt ook dat de bestedingen achteraf kenbaar worden gemaakt in jaarrekening en
jaarverslag.
Vraag 9.8: Wil het College bij de Stichting bevorderen dat alle bestedingsmogelijkheden/aanvragen
binnen een gebied of sector vooraf worden gecommuniceerd met alle betalers in dat
gebied?

12.8 GEMEENTEBREDE PROJECTEN
Vermeld wordt op pagina 10 dat het bestuur ook zelf gemeentebrede projecten zal opperen en deze
ter discussie zal stellen bij de verenigingen. Elk gebied of sector bepaalt zelf of en zo ja welk deel van
het trekkingsrecht wordt besteed aan gemeentelijke projecten.
Vraag 9.9: Kan het bestuur in dit verband toelichten wat er gebeurt met de trekkingsrechten van
inactieve gebieden of sectoren?

GEDRAGEN FONDS DOOR ALLE ONDERNEMERS
Op pagina 11 meldt de Stichting dat er een fonds komt, dat niet alleen door de bestaande leden van
de TOV, maar door alle ondernemers gedragen wordt, niet alleen door detaillisten, maar ook door

andere ondernemers, profit en non-profit.
Vraag 9.10: Kan het College toelichten waar dit vandaan komt en hoe dit is gemeten?

TREKKINGSRECHT
Op pagina 33 geeft het bestuur een aantal richtlijnen voor het trekkingsrecht. Een richtlijn is niet
dwingend. Voorts gaat de richtlijn niet in op situaties binnen gebieden met een enkele participanten,
zoals het gebied AKZO-NOBEL/Teylingereind.
Vraag 9.11: Kan het College bevorderen dat voornoemde richtlijn wordt omgezet in een reglement?
Vraag 9.12: Kan het College bevestigen dat de trekkingsrechten van het gebied AKZO-NOBELTeylingereind, op voorspraak van de betalers, ter beschikking komen van het algemene
doel van de Stichting (lees exploitatie en gemeentebrede projecten)?

COMMUNICATIE
Op pagina 37 vermeldt de stichting dat dat het fonds in de toekomst publicitair niet veel meer van
zich zal horen. Her overgrote deel van de nieuwsvoorziening moet komen van de platforms en van
verenigingen.
Naar verwachting hebben de platforms en verenigingen voor deze publiciteit niet de mankracht en
deskundigheid. De kernen van de TOV functioneren bij gratie van enkele actievelingen. De TOV zelf
blinkt de afgelopen tijd niet uit in neutraliteit en objectieve en juiste berichtgeving. De Stichting lijkt
die weg ook op te gaan door bijvoorbeeld geen inhoudelijk en adequate informatie te verstrekken
over het fonds op haar twee voorlichtingsbijeenkomsten voor ondernemers. Hierover is ook geen
verslag gedaan in haar MvA. Gevreesd moet worden, dat de Stichting de communicatieve kant van
haar werk sterk onderschat.
Vraag 9.13: Deelt het College de hierboven genoemde vrees?

