
 

 
 

 
Belangenvereniging Industrieterrein Overdie e.o.  
De heer C.A. de Groot 
 
 
Per email: k.degroot@ca-degroot.com 
 
 
 

Behandeld door: A. de Groot Onze Referentie: OFA 22-0003_  
Telefoon: 072-5140065 Uw Referentie:   
E-mail: a.de.groot@tangerboddaert.nl Inzake: Stichting Ondernemersfonds 

Alkmaar (SOFA) 
 

Datum 10 augustus 2022    
 
 
 
 
 
 
Geachte heer De Groot, beste Kees, 
 

./. 1. Aanvraag  
 Via het webformulier d.d. 9 augustus 2022 heb je voor de Belangenvereniging Industrieterrein Overdie 

e.o. een aanvraag ingediend voor (een voorschot van € 40,000,00 op) een totaal begroting van  
€ 53.300,00 inclusief btw.  
 
Het budget voor het trekkingsrechtgebied Overdie bedraagt (conservatief geraamd) voor dit jaar   
€ 50.000,00. 

 
2. Toetsingskader  
Het toetsingskader ter beoordeling van aanvragen vloeit voort uit artikel 2 van de statuten van de 
stichting (doelomschrijving en uitwerking), artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente Alkmaar, de subsidiebeschikking, de samenwerkingsovereenkomst met de vereniging 
Ondernemend Alkmaar, de Algemene Subsidieverordening Alkmaar toegepast in relatie tot de 
subsidiebeschikking, alsmede in financieel opzicht de begroting en het activiteitenplan zoals door het 
ondernemersfonds ingediend bij de gemeente ter verkrijging van de subsidie. Voorts wordt rekening 
gehouden met de evaluatie criteria opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, 
alsmede met de verplichting van het fonds om aan de gemeente rekening en verantwoording af te 
leggen. Voormelde documenten zijn te raadplegen op de website van het fonds 
(www.ondernemersfondsalkmaar.nl). 
 
In het bijzonder betreft dit de navolgende vereisten (kort samengevat): 
- schriftelijke en (met een begroting, prestatie- en activiteitenplan en bewijsstukken onderbouwde) 

gespecificeerd aanvraag;  
- tot een bedrag dat binnen het voor het trekkingsrechtgebied beschikbare budget valt, rekening 

houdend met eventuele andere aanvragen vanuit dat gebied; 
- van een juridische entiteit of samenwerkingsverband met voldoende continuïteit en structuur en 

die voldoende democratisch, transparant en representatief is om invulling te geven aan het 
behartigen van het collectief ondernemersbelang in het trekkingsrechtgebied, alsmede voor en 
door ondernemers en met voldoende vertegenwoordiging en draagvlak van hen die de heffing 
opbrengen; 
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- de aangevraagde gelden worden (uitsluitend) bestemd en besteed ten behoeve van (a) het 

binnen de gemeente Alkmaar bevorderen van de economische structuur, het vestigingsklimaat 
en de collectieve ondernemersinitiatieven zowel gemeente breed als per sector of deel/ 
trekkingsrechtgebied (b) het door hen behartigde collectief ondernemersbelang onder meer voor 
het stimuleren van: de organisatiegraad van ondernemers; collectieve ondernemersactiviteiten;  
facilitaire diensten (waaronder onder meer te verstaan activiteiten op het gebied van schoon 
heel veilig); duurzaamheid en innovatie; promotie en marketing; representatie en relevante 
(bestuurlijke) overlegorganen in en buiten Alkmaar; deel/trekkingsrechtgebied en stad/gemeente 
breed management en (d) het algemeen belang op het gebied van natuur, duurzaamheid, 
veiligheid, evenementen, gastvrijheid, promotie, innovatie, belangenbehartiging, sociaal, sport, 
kunst en cultuur, openbare ruimte. 

 
Ter nadere invulling daarvan hanteert het bestuur voorts de navolgende regels:   
 
- in de aanvraag dient de aanvrager te verklaren en desgevraagd nader aan te tonen dat deze 

voldoende draagvlak heeft verkregen voor de aanvraag bij de achterban; 
- alle aanvragen dienen (per individuele post) inclusief btw te worden ingediend. Over het totale 

bedrag dat ontstaat uit de optelling van de afzonderlijke posten, hoeft vervolgens geen btw te 

worden berekend omdat die btw niet wordt vergoed. (De ontvanger van de uitkering kan 

afhankelijk van zijn activiteiten en structuur wel of niet btw-plichtig zijn, en in het eerstgenoemde 
geval mogelijk betaalde btw verrekenen en/of terug vragen. Het fonds heeft daar verder geen 
rol in); 

- in ieder geval aanvragen van posten boven de € 3.000,00 (inclusief btw) dienen te zijn voorzien 
van een onderbouwing in de vorm van bijvoorbeeld een offerte. Wanneer aanvragen zijn 
samengesteld uit afzonderlijke posten, dan dienen de afzonderlijke posten boven de € 3.000,00 
voorzien te zijn van een onderbouwing. Onder de € 3.000,00 is een dergelijke onderbouwing 
alleen desgevraagd nodig; 

- de post onvoorzien wordt in principe niet gehonoreerd (voor dergelijke kosten kan zodra deze 
concreet zijn eventueel een aanvullende aanvraag worden ingediend); 

- posten die een jaar overschrijdend karakter hebben, worden bij toekenning slechts gehonoreerd 
voor het jaar van aanvraag. Vervolgjaren dienen steeds per jaar opnieuw te worden 
aangevraagd waarbij het bestuur van OFA geen garantie vooraf geeft of de aanvragen in de 
vervolgjaren ook (kunnen) worden gehonoreerd. Dit hangt namelijk samen met het totaal aantal 
aanvragen dat in een jaar vanuit het betreffende trekkingsrechtgebied wordt ingediend en het 
jaarlijks beschikbare budget; 

- posten die een bepaalde periode beslaan worden naar rato van de periode vanaf de datum van 
de aanvraag voldaan; 

- uitkeringen vinden plaats in 4 kwartaaltermijnen tenzij bijzondere omstandigheden het bestuur 
anders doen besluiten; 

- rekening en verantwoording door de aanvrager dient direct na uitgave van de financiële uitkering 
doch uiterlijk 31 december van het kalenderjaar te zijn ingediend bij het secretariaat van het 
Ondernemersfonds Alkmaar. Afwijking hiervan dient voorafgaand te worden aangevraagd en 
kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door het bestuur; 

- rekening en verantwoording houdt tenminste in: een formulier met vergelijking 
‘begroting/werkelijk besteed’ met toegevoegd een overzicht van de betaalde facturen, een 
getekende verklaring van de aanvrager dat de facturen daadwerkelijk zijn betaald en een 
inhoudelijke en inzichtelijke beschrijving van de activiteiten waar de gelden aan zijn besteed en 
de resultaten daarvan. 
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3.  Beoordeling  
Op grond van het vorenstaande toetsingskader kan het bestuur als passend binnen voormelde 
doelstellingen en (in aanmerking nemend de omvang en soort van de posten) voldoende schriftelijk 
onderbouwd en/of aannemelijk honoreren de navolgende posten in de begroting, zij het in totaal tot 
het maximum van het vooreerst voor dit jaar beschikbare budget van € 50.000,00:  
 

 
  
 
Daarbij wordt opgemerkt dat de post Vergroening en klimaatadaptatie voorshands als niet of 
onvoldoende concreet en onderbouwd aangemerkt wordt, hetgeen voor nu buiten beschouwing kan 
blijven nu het toegekende bedrag lager is dan het totaal van de begroting. Het bestuur geeft je in 
overweging om dat bij een hernieuwde aanvraag aan te vullen. 
 
Beklemtoond wordt dat voormelde toekenning van € 50.000,00 geen garantie inhoudt op latere 
toekenning van hetgeen meer begroot  is. Voorts kan geen meerjarentoezegging worden gedaan (en 
derhalve dient gewaakt te worden voor het aangaan van meerjarige verplichtingen) gezien de 
onzekerheid omtrent het jaarlijks beschikbare budget en de mogelijkheid van conflicterende aanvragen 
uit een trekkingsrecht gebied. In dat kader dringt het bestuur er op aan dat bestaande 
ondernemersverenigingen inzetten op maximaal draagvlak in hun hele trekkingsrechtgebied onder alle 
partijen die de OZB heffing hebben opgebracht, teneinde per trekkingsrechtgebied gecoördineerd en 
via één trekkingsgerechtigde partij tot aanvragen uit het fonds ten belope van het beschikbare budget 
te komen. 
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4. Besluit  
Het vorenstaande leidt er toe dat onder de hiervoor onder 3. vermelde voorwaarden en het in het 
aanvraagformulier gestelde toegekend wordt een bedrag van € 50.000,00. Dit bedrag zal gezien het 
tijdsverloop deze keer ineens worden voldaan op rekeningnummer NL91ABNA0452376270 ten name 
van Belangenvereniging Industrieterrein Overdie e.o.  
 
Het  bestuur ziet graag uiterlijk 31 december 2022 voornoemde  rekening en verantwoording tegemoet 
betreffende de besteding van de ontvangen gelden.  
 
Vertrouwend je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar desgewenst graag tot nader overleg 
en toelichting bereid,  
 
met vriendelijke groet, 
namens het Ondernemersfonds Alkmaar,  

 
Axel de Groot 
 


