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Waddinxveen, 25 juni 2021 
 
 
Beste OPW leden,         
 
We menen er goed aan te doen jullie een update te geven over de ontwikkelingen rondom het 

Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) en ons eigen Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW). 
 
OFW stopt per 1 januari 2023 
Het huidige Ondernemersfonds Waddinxveen gestart in 2015, is bijna aan het einde van haar looptijd. 
Uit de gelden van het fonds (jaarlijkse waarde 100.000 Euro t.b.v. het Waddinxveense bedrijfsleven), 

worden collectieve projecten voor bedrijven, bedrijfsterreinen of winkelgebieden, via de zogenoemde 

trekkingsgebieden gefinancierd. Die 100.000 Euro komt vanuit twee kanten: er wordt jaarlijks 50.000 
euro opgehaald bij de ondernemers via een (op WOZ-waarde gebaseerde) toeslag op de OZB en 
vervolgens legt de gemeente ook 50.000 Euro in. Het doel van het OFW is om collectieve wensen of 
noodzakelijke ontwikkelingen te financieren. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente al 
aangegeven per 1 januari 2023 met die bijdrage aan het Ondernemersfonds te stoppen. 
 
Economisch Koersdocument in relatie tot OFW en OPW 

Mede op initiatief van het OPW en het OFW heeft de gemeente een visie voor de economie in 
Waddinxveen voor de komende vijf jaar opgesteld; het Economisch Koersdocument, met de ondertitel 
‘Waddinxveen, ondernemend dorp tussen de steden’. Dit document is op 9 juni jl. door de 
gemeenteraad vastgesteld. Het idee is dat een goed georganiseerd speelveld - van overheid, 
ondernemers en onderwijs - samen plannen maken en uitvoeren. Plannen die het lokale 
ondernemersklimaat en de werkgelegenheid ten goede komen. In het Koersdocument wordt 
aangegeven dat binnen ondernemend Waddinxveen en bij het OFW zelf behoefte is om naar de 

toekomst van het fonds te kijken. 
 
Toekomstvoorstel OFW  
Het OFW werkt op dit moment aan een voorstel voor een nieuwe opzet van dat fonds. De uitkomst 
van een enquête onder de Waddinxveense ondernemers gaf aanleiding zo’n opzet te gaan maken. 
Onder meer naar aanleiding van informatiebijeenkomsten met de ambassadeurs van de 

trekkingsgebieden, zijn er in het veld echter nu beelden over de toekomstige situatie ontstaan, die 
wat het OPW betreft, niet helemaal juist zijn.  
De reacties uit het veld gaan op dit moment hoofdzakelijk over de mogelijke financiële gevolgen en 
de snelheid waarmee het concept OFW-voorstel gerealiseerd zou moeten worden. Begrijpelijk, maar 
niettemin zijn de inhoud en achtergrond van de plannen essentieel voor een succesvolle 
transformatie. Daarom geven we in deze brief graag onze kijk op de zaak. 
 

Project OPW 2.0 
Het OPW speelt een belangrijke rol in de transformatie van het Ondernemersfonds Waddinxveen. En 
parallel hieraan loopt ook het transformatieproces voor het ondernemersplatform zelf, dat een 

duidelijke professionaliseringsslag wil maken. Wij noemen dat nu project OPW 2.0.  
Uit analyse, enquêtes en gesprekken blijkt de behoefte aan meer professionele ondersteuning vanuit 
het OPW dan nu door een volledig vrijwillig bestuur kan worden geboden. Je moet dan denken aan 
(vak)inhoudelijke onderwerpen op het gebied van economie, mobiliteit, arbeidsmarkt, regionale 

ontwikkelingen. Om zo de belangenbehartiging van de bedrijven te borgen en verder te verbeteren. 
Dat vraagt om een nieuwe structuur van het OPW. 
 
Toeslag op de OZB 
We benadrukken nogmaals dat het OFW voorstel niet gaat over een verhoging van het OZB tarief!  
Het OPW is altijd tegen de verhoudingsgewijs hoge OZB tarieven in Waddinxveen geweest en dat 
blijven we ook. In bijna ieder overleg met het gemeentebestuur komt dit onderwerp dan ook ter 

sprake. De toeslag op de OZB, waar nu over wordt gesproken, is noodzakelijk als we echt willen dat 
de belangen van de bedrijven op een professionele manier ter hand genomen worden.  
Op verzoek van het OPW bestuur wordt er serieus gerekend aan een model waarin niet – zoals bij 
een aantal van onze buurgemeenten – een OFW tarief gaat gelden van 50 euro per 100.000 euro 

WOZ waarde, maar een beduidend lager bedrag. 
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Inhoud en achtergrond 
Het OPW bestuur is unaniem van mening dat professionalisering een must is. En dat we de gelden 
van het Ondernemersfonds daarvoor moeten kunnen inzetten.  
Er wordt steeds meer verantwoordelijkheid bij de lokale-en regionale overheden gelegd en de 
vraagstukken worden complexer. Denk aan de nieuwe omgevingswet, duurzaamheidsvraagstukken 

maar ook het wegvallen van de KvK. Voor al dit soort zaken zullen wij een professionele kracht 
moeten gaan inzetten.   
Om de kosten eerlijker over alle ondernemers in Waddinxveen te kunnen verdelen – en van het 
fenomeen ‘free-riders’ af te raken - lijkt een toeslag op een gemeentelijke belasting ons de beste 
mogelijkheid. In onze vernieuwde opzet is het grote voordeel dat alle ondernemers in Waddinxveen 

automatisch lid zijn van het OPW. Dat is essentieel, want hierdoor ontstaat er niet alleen een 

democratisch te controleren vereniging, maar in de contacten met de lokale-en regionale overheid 
vertegenwoordigt het OPW 100% van de ondernemers in Waddinxveen. 
 
Hoe nu verder 
We willen een nieuwe structuur van het OPW voorbereiden, die samenhangt met de vernieuwing van 
het OFW. Met name op verzoek van het algemeen bestuur van het OPW nemen wij hiervoor 
voldoende tijd en zullen we onze keuzes dan ook niet door tijdsdruk laten beïnvloeden. De nadere 

invulling gaan we voorbereiden in kleine werkgroepen. We nemen de input van de verschillende 
trekkingsgebieden daarin mee en komen zo snel mogelijk met een update.  
Uiteraard zal er voor het gehele transformatie project een communicatieplan worden opgesteld. 
Duidelijk is dat we de transformatie aanpakken met één gezamenlijk doel:  
Waddinxveen ondernemend houden, nu en in de toekomst.  
 
Tot zover deze update, je hoort zo snel mogelijk van ons. 

 

Namens het OPW bestuur, 
 

 

 

 

 

 
Jan Roggeveen (voorzitter)     

 


