
 
Ondernemersfonds Gemeente 

Heerde (OFGH) 
per 1 januari 2019 een feit 

 



 

• Verbindende factor zijn tussen ondernemers, inwoners, 
verenigingen, belangengroepen, gemeente e.d. door voor 
projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen 

 

• Leefbaarheid van de gemeente bevorderen door het 
economisch klimaat te stimuleren 

Doelstelling van het OFGH 



• Van   alle “ondernemers” 

• Voor alle “ondernemers” 

• Door alle “ondernemers” 

• Iedereen die meebetaalt, is 

      TREKKINGSGERECHTIGDE! 

 

 

Van wie is het 
Ondernemersfonds? 



• Heffing door gemeente 
middels  
opslag op OZB “Niet 
Woning” 
 
(€ 70 per € 100.000 OZB 
waarde) 
 
 

Voeding van het 
Ondernemersfonds 

€ 180.000 



• Jan Pieter Tuinman  OVH 

• Patrick Rosmolen  OVW   secretaris 

• Wietse Venema     BCH 

• Gerhard den Boon  HOK   penningmeester 

• Marco de Vries  (Non)-profit  (zorg/onderwijs etc.) 

• Roelof Speckmann WZH   voorzitter 

• Vacature   agrarische sector 

 

• + Extra ondersteuning  

Bestuur OFGH 



• Kernen aantrekkelijker maken, “schoon, heel en veilig” 

• Verbeteren van woon-, werk- en ondernemersklimaat 

• Verbeteren van sfeer en samenwerking op/in 
bedrijventerreinen, winkelcentra,  

• Bevorderen recreatie en toerisme 

• Infrastructuur platteland (bewegwijzering/glasvezel, 
biomassa, asbestinventarisatie, AED’s buitengebied) 

• Themadagen (zoals dag vd zorg, Roefeldagen, etc.) 

• Netwerk- en kennisbijeenkomsten. 

 

 

 

 

Zo maar een paar voorbeelden 



• Gemeente Heerde wordt en blijft een aantrekkelijke gemeente 
om er te wonen, werken en ook om er oud te worden! 

 

• Iedereen vaart wel bij een verbeterde leefbaarheid 

 

• Leidt tot meer klanten en bedrijvigheid 

 

• Versterkt het lange termijn rendement zakelijk onroerend goed 

 

 

Resultaat van het OFGH 



Hoe werkt het? 

• Website  
 

• Aanvraagformulier 
 

• Wie kunnen aanvragen indienen? 
• Alle betalende ondernemers! 
• Ondernemersverenigingen en bedrijven (minimaal 3) 

 
• Bestuur OFGH toetst, bewaakt budget per regio en sector en 

beslist 
 

      

    

 



Sectoren 

• Regionaal   Heerde, Wapenveld, Veessen/Vorchten 

• Sectoraal   Middenstand, Bedrijventerrein, Horeca en  
    recreatie, Agrarisch, Non Profit, Marketing 

 

• Non Profit sector 
• Zorg 

• Onderwijs 

• Verenigingen 

• (semi) Overheden 



Allocatie van gelden 

Er is een budget voor de non profit sector van € 56.000 per jaar 



Wat moet er nog gebeuren? 

• Sectoren activeren 

 

• Website operationeel 

 

• Uitvoeringsconvenant met Gemeente 

 

• Aanvraagformulier beschikbaar maken 

 

• Bankzaken operationeel maken 

 



 

 

VRAGEN? 
 


