
Regeling Ondernemersfonds 

 

Artikel 1. Toepassing Algemene subsidieverordening  

De Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 is geheel van toepassing 

voor zover hiervan in deze subsidieregeling niet nadrukkelijk wordt afgeweken.  

  

Artikel 2. Begripsomschrijving  

a.  Programma Aantrekkelijke gemeente: het onderdeel van de programmabegroting 

2017 waarmee een aantrekkelijke gemeente in de gemeente Twenterand wordt 

gestimuleerd;  

b.  Doelenboom: de wijze waarop de gemeente Twenterand haar beleid en 

doelstellingen structureert, met binnen dit programma onder andere de beleidsvelden:  

- Economie en werkgelegenheid  

c.  Beoogde maatschappelijke effecten: de doelstellingen die worden beoogd in de 

samenleving, met binnen de beleidsvelden van dit programma:  

- Een economische structuur die de werkgelegenheid en leefbaarheid versterkt  

 

Artikel 3. Subsidieplafond en verdeling  

1. Het subsidieplafond op grond van deze regeling bedraagt in totaal € 300.000,-  voor 

de periode 2018-2020. 

2. 10% van bovengenoemd bedrag (€30.000,-) is bedoeld voor een algemeen fonds 

voor algemene promotie en versterking van de economie van Twenterand. De 

besteding van dit bedrag geschiedt in overleg met de gezamenlijke 

ondernemersverenigingen bekend bij de gemeente.  

3. 90% van bovengenoemd bedrag (€270.000,-) is bedoeld om naar rato te verdelen 

onder de bij de gemeente bekende ondernemersverenigingen.  

 

Artikel 4. Aanvrager 

1. Gelden worden alleen verstrekt aan ondernemersverengingen die bij de gemeente 

bekend zijn. Een ondernemersvereniging wordt als zodanig gezien als ze minimaal 

20% van de doelgroep in haar geografisch gebied vertegenwoordigd voor zover dit in 

de gemeente Twenterand ligt.  

2. Alleen de bij de gemeente bekende ondernemersverenigingen kunnen aanspraak 

maken op de gelden. 

3. Voor het algemeen fonds (Art.3.2) moeten ondernemersverenigingen gezamenlijk (in 

elk geval meer dan één ondernemersvereniging) een aanvraag indienen waarbij één 

ondernemersvereniging penvoerder is. 

  

Artikel 5. Aanvraag en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen  

1. Een aanvraag kan worden ingediend voor maximaal drie opeenvolgende jaren. 

2. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die 

bijdragen aan de volgende activiteiten: 

- Versterken van ondernemersnetwerken; 

- Stimulering van samenwerking tussen ondernemers; 

- Innovaties bij ondernemers waarbij twee of meer ondernemers samenwerken; 

- Promotie van een gebied (bedrijventerrein, winkelgebied), de 

ondernemersvereniging of een groep ondernemers; 

- Verhoging van de aantrekkelijkheid van een gebied (veiligheid, bereikbaarheid, 

duurzaamheid); 



- Organiseren van activiteiten ter promotie of netwerkbevordering; 

- Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid; 

- Professionaliseren organisatie (o.a. website, social media, inhuur ondersteuning 

ondernemersvereniging);  

- Vraag- of kennisbundeling;  

- Inhuur van kennis aangaande bovenstaande onderwerpen.   

 

Artikel 6. Aanvraagtermijn 

1. Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2020.  

 

Artikel 7. Beslistermijn 

1. Een toetsingscommissie zal de ingediende aanvragen beoordelen.  

2. Er zal getoetst worden of de aanvraag voldoet aan: 

a. Een bijdrage aan de activiteiten beschreven onder Art. 5.2 

b. De aanvraag binnen het plafond valt zoals beschreven in de intentieverklaring 

ondernemersfonds.  

3. De toetsingscommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 ondernemers 

aangesloten bij een in Twenterand gevestigde ondernemersvereniging. Gewenst is 

om een afvaardiging uit verschillende sectoren te hebben (industrie, detailhandel, 

landbouw en recreatie). 

4. Deze toetsingscommissie komt elk kwartaal bij elkaar om de aanvragen te 

beoordelen. Indien nodig wordt een extra moment ingepland om de aanvragen te 

beoordelen.  

5. Bij een aanvraag van de eigen ondernemersvereniging zal de afgevaardigde in de 

toetsingscommissie geen stem hebben.  

6. Het college beslist binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag om een subsidie 

te verstrekken.  

7. De programma adviseur Economie van de gemeente Twenterand heeft een 

adviserende en coördinerende taak in het geheel. Deze persoon heeft geen stem in 

de toetsingscommissie.  

 

Artikel 8. Eindverantwoording subsidie 

1. De subsidieontvanger dient uiterlijk voor 1 april 2021 een aanvraag tot vaststelling in 

over de jaren waarin hij subsidie heeft ontvangen. 

2. De aanvraag tot vaststelling als bedoeld in het vorige lid bevat in ieder geval het 

volgende: 

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten 

zijn verricht, en op welke wijze zij hebben bijgedragen aan de doelstellingen 

uit de programmabegroting als bedoeld in artikel 2; 

b. een financieel verslag met in ieder geval de eindafrekening van de activiteit, 

waarin is toegelicht aan welke kostenposten de subsidie is besteed; 

 

Artikel 9. Hardheidsclausule  

1. Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien 

toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.  

2. In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, besluit het 

college.  

  

 



Artikel 10. Slotbepalingen, inwerkingtreding en citeertitel  

1. Deze subsidieregeling treedt in werking een dag na bekendmaking.   

2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 juli 2021.  

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling Ondernemersfonds.    

 

Burgemeester en wethouders van Twenterand, 

de secretaris, de burgemeester, 

H.J. ten Brinke, drs. A.E.H. van der Kolk 


