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VERSLAG RAAD VAN ADVIES - ONDERNEMERSFONDS DELFT 

11 NOVEMBER 2015, vergaderlocatie TU DELFT 

 

 

Aan- en afwezigen: zie onderaan in dit verslag. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Stand van zaken 

3. Besluitvorming 

4. Presentaties 

5. Wethouder Ferrie Förster met aansluitend discussie 

6. Afronding vergadering 

 

 

1. Opening 

Marja opent de bijeenkomst om 17.15 uur met dank aan Hetty en Matthijs voor de 

gastvrijheid en heet iedereen welkom, met name Ferrie Förster en Herman Wensveen 

(gemeente Delft) en Hein Lakens (Stichting Stunt).  

Bij afwezigheid van René Dings zal zij deze vergadering voorzitten. Met uitzondering van 

gebied Wippolder zijn alle gebieden vertegenwoordigd. 

Om circa 18.15 uur zal een korte pauze worden ingelast. 

 

2. Stand van zaken 

De vergadering begint met een voorstelronde waarbij de vertegenwoordigers van de 

gebieden meteen de stand van zaken geven binnen hun gebied. 

Buitenhof: loopt goed maar het is erg moeilijk om nieuwe leden en goede ideeën binnen te 

halen. Zelf initiatieven ontplooien wordt steeds meer een optie. Wat opvalt is kruis-

bestuiving met andere wijken op het gebied van projectaanvragen, waarbij goed gekeken 

moet worden of dergelijke aanvragen wel in de eigen wijk thuishoren. Verder komen er veel 

initiatieven vanuit de sportverenigingen en weinig vanuit de ondernemers. 

Gebied 11: is nu nog een werkgroep en is bezig met het oprichten van een stichting. Ook hier 

is het moeilijk iedereen aan te spreken en erbij te betrekken, en dit geldt ook voor het 

binnenhalen van initiatieven. Inmiddels zijn wel 6 picknicksets gerealiseerd en wordt de 

achterban geïnventariseerd. Gebied 11 heeft als speerpunten duurzaamheid, mobiliteit en 

innovatie en er lopen enkele duurzaamheidonderzoeken o.a. op het gebied van 

zonnepanelen. Gebied 11 wordt met zekere regelmaat benaderd voor stadsbrede 

ontwikkelingen. Mochten er aanvragen zijn die binnen de speerpunten passen, dan wil de 
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projectgroep daar wel serieus en secuur naar kijken, maar in feite horen deze aanvragen bij 

de werkgroep Stadsbreed thuis. 

Delftse Hout: loopt goed. De vereniging heeft circa 70 leden en daarom is het geen primaire 

taak meer om leden te werven. Ook lopen er leuke initiatieven zoals het opfleuren en 

verbeteren van de entrees van de Delftse Hout met bloembollen. Er wordt gekeken of de 

viaducten kunnen worden opgeknapt, de toegankelijkheid van het gebied kan worden 

verbeterd en of er een app kan worden ontwikkeld met informatie en routes. Het bestuur 

gaat een actievere rol spelen omdat het aantal aanvragen enigszins afvlakt. 

Dilemma’s:  

- Zaken die als vereniging gefinancierd worden, wiens eigendom is dat en wie is er dan 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor. Sander den Hollander (gemeente Delft) is bezig 

dit uit te zoeken.   

- Deelfacturen van de projectaanvrager die slechts zijdelings met het project te maken 

hebben. Het risico dat daarmee gepaard gaat is dat uiteindelijk niet opgeleverd kan 

worden wat is aangevraagd en toegezegd door de leden, omdat door die facturen het 

aangevraagde budget is overschreden. Marja merkt op dat er een aantal projecten zijn 

die meer toezicht en begeleiding nodig hebben zodat datgene dat werkelijk is 

afgesproken ook gerealiseerd wordt. 

Hof van Delft/Westerkwartier: loopt goed. De vereniging heeft 25 leden en bij de 

vergaderingen zijn gemiddeld 15 personen aanwezig. De contacten van de ondernemers 

onderling zijn verbeterd. In het 1
e
 jaar is er gefocust op winkelgebieden en zijn 

camerabewaking, feestverlichting en bloembakken gerealiseerd. Inmiddels is dat verder in 

de wijk uitgebreid. Een nieuw project is ‘lichtjes in de sloot’ op Lichtjesavond, maar verder is 

er weinig aanwas van nieuwe projecten. In de toekomst zal de feestverlichting worden 

uitgebreid naar het spoorzonegebied.  

Schieoevers: De bedrijvenkring (BKS) heeft 125 leden, mede dankzij een actief bestuur. Het 

bestuur komt elke 3 weken bijeen en is uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden. Eens per 2 

jaar wordt bij de leden geïnventariseerd wat ze willen dat wordt aangepakt. Op die manier 

hoeven er niet steeds nieuwe projecten te worden verzonnen, maar ligt er een projectplan 

klaar. Inmiddels ligt er glasvezel, is er camerabewaking en is het groenonderhoud van de 

gemeente overgenomen. Van het resterende geld wordt bekeken of met eenmalige 

projecten de openbare ruimte aantrekkelijker kan worden gemaakt. Daarvoor is een vraag 

voor ideeën neergelegd bij de studenten van de Haagse Hogeschool. Stadsbreed wil BKS een 

aanvraag inbrengen om meer bedrijven naar Delft te trekken. Voor verduurzaming is BKS 

bezig te bekijken hoe energie en geld is te besparen bij bedrijven. Verder is BKS met de 

provincie in gesprek om een aantal projecten te koppelen aan de verduurzaming van de 

N470 zoals groenonderhoud van de bermen, solarcellen en onderdoorgangen Kruithuisweg. 

Voordijkshoorn: loopt goed en er zijn meer ideeën dan middelen in dit gebied. Er komt nu 

sfeerverlichting in de bomen. Verder is het ook hier moeilijk meer mensen erbij te 

betrekken. Marja oppert het idee om weer een keer een nieuwsbrief uit te brengen voor alle 

ondernemers in het gebied, zoals Delftse Hout ook doet. 

Vrijenban: heeft circa 30 leden, en ook hier is het een uitdaging om meer leden te werven. 

Ideeën voor projecten komen vaak uit dezelfde hoek. 

DSM: is bezig om de aanpassing van de fietsers- en voetgangersingang in de sfeer van het 

Agnethapark te brengen. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven bij studenten van de TU. 
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De tekeningen zijn klaar, er kan een offerte worden aangevraagd en dan kan het worden 

ingediend bij de Welstandscommissie. 

Ondernemersfonds: 

Het bestuur is zeer zuinig omgegaan met het geld voor de organisatiekosten en na 4 jaar is 

er een totaalbedrag opgespaard van € 115.000; ze zijn bereid dit in de stadsbrede pot te 

storten. In 2016 wordt de OZB verhoogd met 5,6% en dus wordt ook het trekkingsrecht van 

de gebieden hoger. Het bestuur stelt voor om ook een deel van de verhoging van het 

trekkingsrecht in de stadsbrede pot te storten (€ 35.000). In dat geval zou er stadsbreed in 

2016 totaal € 230.000 te besteden zijn voor grote projecten. (Er is al een startkapitaal van € 

40.000 ingebracht door Gebied 11 en de 5% inleg van alle gebieden bij elkaar is ook € 

40.000.) Corné wijst erop dat een aantal gebieden een krap budget hebben en het niet naar 

hun achterban kunnen verantwoorden nog meer geld in de stadsbrede pot te storten. Er 

wordt afgesproken dat naar het bestuur wordt teruggekoppeld dat de verhoging van het 

trekkingsrecht naar de gebieden zou moeten gaan. In de stadsbrede pot zit in 2016 dan een 

bedrag van € 195.000.  

 

Robin stelt voor een werkgroep in te stellen om te inventariseren wat er aan onderhouds-

contracten e.d. loopt in alle gebieden, zodat het e.e.a. fondsbreed uitbesteed kan worden. 

Voorbeelden zijn feestverlichting en hanging baskets. Robin, Corné en Jan vormen de 

werkgroep en zullen zich in eerste instantie op de feestverlichting. 

 

3. Presentaties 

- BOB (Joost Verhoeff): 

Joost kijkt terug op de historie van het ontstaan van het Ondernemersfonds om te gaan 

samenwerken en freeriders tegen te gaan. In de binnenstad is er een samenwerking 

tussen BOB en SCMD en samen zoeken zij projecten en draagvlak voor cofinanciering, 

bijvoorbeeld WIFI op de horecapleinen. Er zijn 9 verenigingen vanuit de binnenstad 

vertegenwoordigd in de Stichting BOB. De corebusiness van het BOB is toetsen van 

projectaanvragen (4x per jaar), daarnaast doet het BOB ook aan belangenbehartiging 

binnenstad en is het BOB het aanspreekpunt namens de ondernemers. Het BOB 

vergadert 1x per maand. Er komen eigenlijk te weinig projectaanvragen van ondernemers 

zelf binnen, wel veel aanvragen voor een bijdrage aan evenementen. Het BOB heeft eigen 

projecten, te weten de sfeerverlichting, hanging baskets, lichtjes onder de brug op de 

Oude Delft. Het BOB financiert geen goede doelen en het financieren van evenementen 

wordt zoveel mogelijk beperkt, tenzij het een aanjaagsubsidie betreft. Joost stopt per 1 

januari 2016 als voorzitter. 

- Tanthof (Jacqueline Steeneveld): 

Zie bijgevoegde presentatie. 

- Voorhof / Stichting Stunt (John Driehuys en Hein Lakens): 

Stichting Stunt is gestart in 2006 en biedt op allerlei vlakken hulp aan Delftenaren die in 

moeilijke situaties verkeren, waarna ze hopelijk kunnen doorstromen naar een reguliere 

baan. De stichting heeft diverse werkplaatsen waar ook geprobeerd wordt (meer) geld te 

genereren door o.m. gerecyclede producten te maken voor winkels in Delft. Op zo’n 

manier creëert de stichting nieuwe kansen voor mensen en materialen.  

In Voorhof werkt iemand van de stichting 16 upw om de wijk schoon te houden door het 

opruimen van zwerfafval e.d. Het mes snijdt aan meerdere kanten: de voldoening van een 

schoon straatbeeld, het dient een sociaal doel, en het plezier dat iemand heeft die zich 
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(weer) nuttig kan maken. Applaus voor Stichting Stunt! Als andere gebieden interesse 

hebben in een vorm van samenwerking, kunnen ze voor meer informatie terecht op de 

website http://www.stichtingstunt.nl/. Joost verwijst naar www.delftbinnenstad.nl waar 

de stichting lid van kan worden en berichten kan plaatsen. 

  

4. Wethouder Ferrie Förster met aansluitend discussie 

Op de gemeentelijke begroting voor 2016 staat nog slechts een tekort van € 400.000 (op een 

totaalbegroting van 440 miljoen). Dat betekent dat de gemeente weer zelf de controle heeft 

over haar financiële uitgaven. Dat biedt perspectief en de gemeente heeft een beleidsbrede 

toekomstvisie 2025 opgesteld over economie, ruimtelijke ordening, cultuur, zorg en 

onderwijs.  

Ferrie wilde dit overleg graag gebruiken als een manier om input te krijgen over zaken waar 

de ondernemers tegenaan lopen en te kijken hoe dat gezamenlijk opgelost kan worden. Hij 

legt diverse voorbeelden voor: 

- Jubilea: betreft de representatiekosten voor 50- en 55-jarige huwelijken, waarbij het om 

duizenden euro’s gaat. Vanuit verschillende organisaties is het aanbod gekomen dit over 

te nemen van de gemeente. Vanuit het BOB is een appèl gekomen waarbij het erom gaat 

hoe men met mensen en situaties omgaat. Een cultuurverandering waar steeds meer een 

beroep wordt gedaan op ondernemers, waarbij in een samenwerking de gemeente meer 

een regierol krijgt en de ondernemers de uitvoerende partij zijn. Een goed voorbeeld is de 

samenwerking met Schieoevers op het gebied van groenonderhoud. Ferrie merkt op dat 

de gemeente niet te actief naar de ondernemers wil kijken, omdat het 

Ondernemersfonds daar niet voor is bedoeld. 

- Faillissement Bureau Binnenstad (BBD) vanwege Citypop: veiligheidsdiensten verboden 

het gratis evenement vanwege het risico dat er te veel mensen zouden komen, waardoor 

de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Door er een betaald evenement van te 

maken met een maximum te verkopen tickets (5.000) kon dit opgelost worden, helaas is 

dat te laat besloten en bleef er te weinig tijd over om alle tickets te verkopen. BBD is 

failliet gegaan omdat nog niet de helft van de tickets is verkocht en de risicodekking 

volledig bij BBD lag. Hieruit blijkt dat helder moet zijn wie welke verantwoordelijkheid 

heeft en daar duidelijke termijnen aan te koppelen. Met evenementenorganisaties 

worden nu afspraken gemaakt om zo vroeg mogelijk te communiceren met de gemeente. 

Robin merkt op dat de communicatie vanuit de gemeente naar de aanvrager erg traag is 

en dat vergunningsaanvragen elke keer ‘bestuurlijk worden aangehouden en in 

behandeling worden gehouden’. Hij stelt ook voor dat de gemeente subsidie voor een 

evenement in beheer houdt tot het daadwerkelijk nodig is. Hetty merkt op dat de TU 

merkt dat er geen eenduidig beleid is op het gebied van evenementenaanvragen. Jan wil 

graag meteen weten of een aanvraag zinloos is. Voor de binnenstad is een matrix 

opgesteld, maar niet voor het buitengebied. Ferrie neemt de opmerkingen mee in de 

evaluatie van het evenementenbeleid.  

- Viaducten Delftse Hout: zijn eigendom van de provincie net als een aantal bruggen enz. in 

en om de binnenstad. De gemeente kan wel faciliteren en initiatieven ondersteunen.  

In 2014 is een peiling van het ondernemersklimaat geweest onder 130 bedrijven, waarbij het 

ging over de dienstverlening, bereikbaarheid e.d. van de gemeente. De gemeente scoorde 

op een aantal punten slecht en gaat hierop actie ondernemen. Er is een project opgestart 

“verbetering dienstverlening aan bedrijven” waarvan Maartje Scholten projectleider is. 

Accountmanager is Sander den Hollander. De eerste fase is afgerond en in de tweede fase 

wil de gemeente samen met de ondernemers kijken of het aansluit bij de ideeën en 
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verwachtingen. Ideeën en aanbevelingen zijn welkom en kunnen per e-mail naar Ferrie 

(fforster@delft.nl) en/of Herman (hwensveen@delft.nl) gestuurd worden.  

 

5. Rondvraag en afronding vergadering 

- Joost vertelt dat er bij Antwerpen een bruin toeristenbord staat met de contouren van de 

binnenstad van Antwerpen en een afbeelding van een schilderij van Rubens. Hij zou iets 

dergelijks ook graag voor Delft zien en als er toestemming van de gemeente Delft daarvoor 

gekregen kan worden, kan dat als stadsbrede aanvraag worden ingediend.  

- Hetty vraagt waarheen ze de aanvragen die bij Gebied 11 binnenkomen, maar bij stadsbreed 

thuishoren, kan doorsturen. Dergelijke aanvragen kunnen worden doorverwezen naar de 

website van het Ondernemersfonds (http://www.ondernemersfondsdelft.nl/gebied015-

ondernemersfonds-stadsbreed-39) waar een aanvraagformulier te vinden is. 

- Peter wijst op de Kracht van Delft, waar het Ondernemersfonds bekend zal maken dat een 

prijsvraag wordt uitgeschreven voor het beste stadsbrede idee, met een prijzenbedrag van 

€ 5.000 voor wie dat indient. 

- Marja meldt dat Boerenkool met Bubbels op 14 januari 2016 plaatsvindt. 

 

Marja sluit de vergadering om 19.35 uur. 

 

 

 

Aanwezig, vertegenwoordiging van de werkgebieden:     

DSM Bram Reijke 

HvD / Westerkwartier Els de la Parra, Corné van Kapel 

Binnenstad   Arjan Steendam, Joost Verhoeff, Maarten van Woerden  

Delftse Hout   Edo Garretsen 

Buitenhof   Jan Zimmerman 

Voorhof   John Driehuys 

Schieoevers   Nils Eekhout, Jaap Langhout 

Gebied 11   Hetty van der Lecq, Matthijs Noordermeer 

Tanthof   Jacqueline Steeneveld, Hans van Deurloo 

Voordijkshoorn  Matthijs Stoffer 

Vrijenban   Robin Verschoor, Marcel Chungel 

 

Aanwezig namens het Ondernemersfonds Delft:  

Peter van Hemmen (bestuurslid), Rob van Pelt (penningmeester) Marja Keizer 

(fondsmanager), Marijke de Vreede (notulist) 

 

Gasten: 

Ferrie Förster (wethouder), Herman Wensveen (adviseur economie gemeente Delft), Hein 

Lakens (Stichting Stunt) 

 

Afwezig:  

Wippolder (Jori Noordhoek) 


