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Doel:
U wordt gevraagd te discussiëren over het onderwerp freeriders en u uit te spreken over de 
wenselijkheid en mogelijkheden van regelgeving voor het instellen van een ondernemersfonds. 
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Inleiding: 
In het coalitiedocument/bestuursprogramma 2014 – 2018 is het onderwerp freerider opgenomen. 
Daarin staat:
“In de gemeente kennen we meerdere “freeriders”. Deze freeriders dragen niet bij aan de acties die
de middenstandverenigingen organiseren, maar liften daar wel op mee. Wij willen bevorderen dat
ook zij een bijdrage gaan leveren aan de acties van de middenstandsverenigingen, eventueel door
het realiseren van gemeentelijke regelgeving”.
 
Gegeven de opdrachtformulering vanuit het bestuursprogramma wordt in de notitie – verkenning 
regelgeving freeriders – ingegaan op de mogelijkheden van regelgeving om het gedrag van freeriders 
tegen te gaan. 

Op dit moment is het zo dat de middenstandsverenigingen op basis van vrijwilligheid zelf contributie 
innen. 
Het niet-lid zijn van winkeliers van bijvoorbeeld een middenstandsvereniging betekent ook geen 
vrijwillige contributie voor diezelfde middenstandsvereniging. Onder het tegengaan van freeriders 
wordt in deze notitie verstaan het verkennen van de mogelijkheden tot het afdwingbaar innen (door de 
gemeente) van een bijdrage van alle ondernemers (dus ook freeriders) in een afgebakend gebied. 
(ondernemersfonds). 

Vragen voor deze discussie zijn:
1. Vindt u het wenselijk om een ondernemersfonds in het leven te roepen?
2. Wilt u hierover in overleg treden met de ondernemersverenigingen?  
3. Wat vindt u van de vormen voor het instellen van een ondernemersfonds?

Vergelijking mogelijkheden:
Er zijn twee mogelijkheden voor het instellen van een ondernemersfonds:
1. Het instellen van een ondernemersfonds en de heffing van reclamebelasting.
2. Het instellen van een ondernemersfonds en een bedrijven investeringszone.

Overeenkomsten:
Voor beide mogelijkheden geld dat:
 Er een verordening nodig is, waarmee de tarieven worden bepaald.
 De inning (door de gemeente) afdwingbaar is.
 Er sprake is van inningskosten.
 Er sprake moet zijn van een afgebakend gebied.
 Er bezwaar kan worden gemaakt tegen de aanslag.

Verschillen:
Met betrekking tot mogelijkheid 1:
 Er is wettelijk geen draagvlakmeting nodig (wordt wel aanbevolen).
 De raad mag zelfstandig een ondernemersfonds instellen.

Met betrekking tot mogelijkheid 2:
 Er is een wettelijke draagvlakmeting nodig.
 De raad mag niet zelfstandig een ondernemersfonds instellen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie:
Bij een verdere uitwerking wordt het breed economisch platform betrokken. Hierin zijn bestuurders 
vertegenwoordigd van middenstandsverenigingen en ondernemersverenigingen.  

Vervolg:
Te bepalen na de discussie in uw raadscommissie.
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