Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch (SOCH)
1.
Inleiding
De winkels en horeca in het centrum van ‘s-Hertogenbosch zijn verplicht verenigd in een
Ondernemersfonds (SOCH).
De ondernemers financieren met de opbrengst evenementen en andere activiteiten die ten goede
komen aan de in het belastinggebied betalende en actieve ondernemers.
Het fonds wordt door het bedrijfsleven zélf gevoed om daarmee concrete projecten financieel te
ondersteunen die een bijdrage leveren aan het kwalitatief verbeteren van het vestigingsklimaat, de
veiligheid teneinde de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het centrum te verbeteren en daarmee bij te
dragen aan de stimulering van de economie in het centrum van ’s-Hertogenbosch: Zoals
feestverlichting, promotie, (kleinschalige) evenementen, intocht van sinterklaas en verbeteringen van
de veiligheid en sfeer. Het georganiseerde bedrijfsleven is initiatiefnemer én uitvoerder van zo’n fonds.
Daarvoor is door hen een Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch per 11 november
2013 opgericht.
Alle ondernemers in het gebied betalen een verplichte heffing in de vorm van een reclamebelasting
die geïnd wordt door de gemeente.
De zeggenschap over bestedingen uit het totale fonds, binnen de in dit model gestelde
kaders, is gelegd bij de Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch, SOCH.
Doel
•
Het Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch heeft mede tot doel de kwaliteit,
leefbaarheid, economische ontwikkeling en veiligheid van het centrum van ’s-Hertogenbosch te
verbeteren om daarmee de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het centrumwinkelgebied voor
ondernemers zelf, klanten, bezoekers en de lokale overheid te behouden en daarmee tevens
de economie van het centrum te versterken;
•
Het Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch is bedoeld om extra activiteiten financieel
mogelijk te maken, aanvullend aan activiteiten die tot de publieke taken en
verantwoordelijkheden behoren;
•
Het Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch heeft mede tot doel de innovatiekracht van
‘s-Hertogenbosch te verbeteren.
De jaarlijkse opbrengst wordt op basis van een tussen SOCH en de gemeente opgesteld convenant
ter beschikking gesteld aan de Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch. In dit
convenant worden zaken geregeld als tariefstelling (hoogte en evt. indexatie), looptijd van de regeling
en regels met betrekking tot verlenging.
Beoordeling van projectaanvragen en toekenning van financiële bijdragen geschiedt door het bestuur
van de Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch (SOCH);
Aanvragen
•
Projectaanvragen kunnen alleen door Bossche ondernemerscollectieven (ten minste 3
ondernemers) worden ingediend, zijnde verenigingen of stichtingen of
samenwerkingsverbanden. Dit zijn tijdelijke samenwerkingsverbanden tussen partners / partijen
om een project voor te bereiden en voor te dragen voor subsidiëring. Een van de partners
fungeert als aanvrager.
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Projectaanvragen dienen volgens een vastgesteld format te worden ingediend en te zijn
voorzien van de aangegeven bijlagen;
Beoordeling geschiedt op basis van vastgestelde toetsings- en beoordelingscriteria;
Projecten die voor een financiële bijdrage van het Ondernemersfonds in aanmerking komen
geven een directe en/of indirecte impuls aan de economie van het centrum van ’sHertogenbosch;
Tot de basisactiviteiten van de Stichting Ondernemersfonds Centrum ‘s-Hertogenbosch
behoren in elk geval de reguliere vóór 2014 georganiseerde activiteiten (waaronder o.a. feesten sfeerverlichting binnenstad, collectieve promotiemiddelen, ondersteuning kleinschalige en
grootschalige evenementen, ’s-Hertogenbosch digitaal, veiligheid);
Wat betreft type projecten die in aanmerking komen kan gedacht worden aan bijv.
haalbaarheidstudies, activiteiten gericht op kennisontwikkeling- en overdracht economische
ontwikkeling (o.a. nieuwe winkelen), activiteiten gericht op ontwikkeling, versterken en
uitbreiding van netwerken, investeringsprojecten die de fysieke bedrijfsomgeving bevorderen,
projecten die de promotie en marketing van het centrum bevorderen en bezoekers /
consumenten stimuleren een bezoek aan de binnenstad te brengen;
Een financiële bijdrage vanuit het Ondernemersfonds kan worden verstrekt voor: Incidenteel
totale projectfinanciering, cofinanciering, financiering als vliegwielfunctie

Toetsings- en beoordelingscriteria van overige projectaanvragen.
•
Het project versterkt de economie van ’s-Hertogenbosch in het algemeen en die van het
centrum in het bijzonder;
•
Het project is niet strijdig met de gemeentelijke Economische Agenda;
•
Het project moet een aantoonbaar positief economisch effect voor het centrum van ’sHertogenbosch sorteren;
•
Het project moet voor een collectief van ondernemers van belang zijn;
•
Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan nieuwe dan wel innovatieve activiteiten
met een te verwachten blijvend effect;
•
Projecten met een periodiek repeterende karakter verdienen mits effectief en efficiënt een lichte
voorkeur;
•
Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt
tussen verschillende partijen;
•
Het Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch heeft oog voor evenwichtige spreiding van
haar toekenningen; (gebiedsgebonden) ondernemerscollectieven worden expliciet uitgenodigd
projectaanvragen in te dienen.
Algemene voorwaarden voor toekenning:
•
De aanvraag heeft betrekking op één project;
•
De aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk door duidelijk te onderbouwen
maken dat in de gevraagde financiering niet op andere wijze kan worden voorzien;
•
De financiering heeft geen betrekking op sanering van schulden, dan wel op een afbouw van
bedrijfsactiviteiten;
•
De aanvrager verkeert niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of
akkoord en deze zijn niet aangevraagd of aanhangig;
•
Er is nog niet begonnen met de activiteiten waarvoor de subsidie is aangevraagd;
•
De resultaten van het project zijn op enigerlei wijze meetbaar;
•
De kosten van voorbereiding van een project komen niet voor subsidie in aanmerking;
•
De duur van de financiering binnen een projectperiode is maximaal 2 jaar;
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Het project moeten worden ingediend op het standaard aanvraagformulier en dient te zijn
voorzien van een kostenbegroting en dekkingsplan;
Aan projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen wordt een voorschot verleend van
maximaal 80% van de toegekende bijdrage uiterlijk een maand voor de daadwerkelijke
uitvoering van het aangevraagde project;
Verantwoording van de projectresultaten en bestedingen dient te geschieden d.m.v. een
eindrapportage met financiële verantwoording op basis waarvan definitieve vaststelling van de
bijdrage plaatsvindt en het alsdan resterende bedrag betaalbaar wordt gesteld;
Het bestuur SOCH kan aanvullende voorwaarden stellen t.a.v. onder andere tussentijdse
voortgangrapportages, te verstrekken voorschotten, tussentijdse evaluatie, opschorten of
intrekken subsidies.

Evaluatie werkwijze
•
Verantwoording over het voorafgaande boekjaar geschiedt door het bestuur van SOCH door
middel van een financieel en inhoudelijk jaarverslag. Deze informatie wordt aan de Raad van
Advies voorgelegd;
•
SOCH legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de gemeente ’s-Hertogenbosch;
•
De raad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de uiteindelijke beslissing over eventuele
verzoeken van het bestuur van SOCH voor budgetaanpassing na 2015.
•
SOCH evalueert jaarlijks haar werkwijze en betrekt daarbij de Raad van Advies.

