Jaarverslag bestuur Ondernemersfonds Uithoorn – De Kwakel 2017

In 2017 werd het glasvezelproject in De Kwakel opgestart.
Het feit dat per ultimo 2017 een drietal relatief grote projecten met een gezamenlijke waarde van
ongeveer € 300.000 meeloopt in de verantwoording, veroorzaakt een relatief grillig verloop van de
uitbetaalde fondsen. Dit drietal betreft het glasvezelproject van de OVU op het bedrijventerrein en
De Kwakel in het buitengebied, tevens het project camerabewaking op het bedrijventerrein.

Het overbrengen van de essentie van het Ondernemersfonds naar ondernemend Uithoorn en de
Kwakel blijft een uitdaging. Dit is de reden dat het OF de communicatie op korte termijn zal gaan
uitbesteden aan een professionele partij. Doel van die professionele communicatie zal zijn alle en
niet uitsluitend de reeds georganiseerde ondernemers in Uithoorn en de Kwakel te bereiken om de
aandacht op de mogelijkheden van het OF te wijzen.

Het OF heeft Uithoorn en De Kwakel opgedeeld in de volgende clusters:
- Bedrijventerrein (OVU

- Sport

- St. Promotie Uithoorn (SPUK)

- St. Uithoorn in Bedrijf (SUB)

- VBA Zuid

- WC Zijdelwaard

- Centrum Dorp/Amstelplein

- HV De Kwakel/LTO Agrarisch

- WC Legmeer

- na 3 jaar niet gebruikt vrijval naar algemeen

De trekkingen op het OF laten in tijd een stijgend beeld zien.
Waar in 2013 slechts 46% van de beschikbare fondsen werd uitbetaald is dat gaandeweg gestegen
naar 59% in 2014, vervolgens naar 75% in 2015, naar 107% in 2016 en vervolgens gedaald naar 39%
in 2017. Deze daling in 2017 wordt veroorzaakt doordat de grotere glasvezel projecten en de
camerabewaking gedurende 2018 en 2019 worden uitbetaald.

Indien na een periode van 3 jaar fondsen niet zijn aangewend of gereserveerd voor een project
vervalt deze naar een algemeen fonds waaruit alle aangesloten clusters een beroep op kunnen doen.
Toewijzing vanuit dit algemeen fonds behoeft goedkeuring van de meerderheid van het bestuur van
St. Uithoorn in Bedrijf.
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