Jaarverslag bestuur Ondernemersfonds Uithoorn – De Kwakel 2016

Het jaar 2016 heeft gedeeltelijk de gewenste opleving in activiteiten gebracht die het bestuur voor
ogen stond. Door een aantal redenen is een deel van de planning rond de communicatie niet van de
grond gekomen. De belangrijkste daarbij is privacy regelgeving rond het verkrijgen en gebruiken van
e-mail bestanden. Voor 2017 zal dit opnieuw worden bezien en eventueel vervangen worden door
een meer conventionele schriftelijke benadering per post en media.

Bestedingen fondsen
Bijgaand overzicht laat zien dat de trekkingen op het OF gaandeweg een stijgend beeld laten zien.
Waar in 2013 slechtsop 46% van de beschikbare fondsen een beroep werd gedaan is dat gaandeweg
gestegen naar 59% in 2014, vervolgens naar 75% in 2015 en 107% in 2016.
Dit geeft duidelijk aan dat het OF in een behoefte voorziet.

Kijkend naar het beeld per cluster waarbij de bestedingen achterblijven bij de beschikbare fondsen is
het volgende te melden

1) Bedrijventerrein
-

De reservering en betalingen hebben grotendeels betrekking op het glasvezelproject. Het is
het OF ten ore gekomen dat het project feitelijk zeer stroef verloopt en wellicht zelfs tot
stilstand is gekomen. Vooralsnog blijft de reservering hiervoor intact. Deze reservering is
bijna de helft van de totale reservering in het OF.
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2) HV De Kwakel/LTO Agrarisch
-

De nog niet gebruikte reserveringen per ultimo 2016 van € 46k zullen waarschijnlijk in 2017
gedeeltelijk worden opgenomen. Voor verdere jaren verwachten we een volledig opname
van de beschikbare fondsen.

3) WC Legmeer
-

Het blijkt dat er geen enkel initiatief vanuit dit cluster wordt ontwikkeld, het lijkt ook
onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn zal gaan gebeuren, er is in dat cluster blijkbaar te
weinig coördinatie en samenhang bij de betrokken ondernemers.

4) Sport
-

Voor de ontvangen bijdrage zijn we op zoek naar een permanente oplossing die niet strijdig
is met de belangen van de Gemeente.

Algemeen
Op dit moment ligt er intern bij het Bestuur van het OF een concept voorstel om een gedeelte van de
beschikbare fondsen een meer algemene eigenschap te geven. Dit is met name bedoeld voor
projecten die de rechten cluster ver overstijgen zoals bijvoorbeeld glasvezel voor het buitengebied in
de De Kwakel, hierover volgt in 2017 nadere besluitvorming.

Samenvattend
Bovenstaand geeft na een wat moeilijk start duidelijk aan dat het OF in een behoefte voorziet voor
het grootste deel van de ondernemers in Uithoorn en De Kwakel.
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