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Jaarverslag 2014 Stichting Ondernemersfonds Helmond
Het Ondernemersfonds is per 1 januari 2013 in Helmond ingevoerd in de vorm van een Stichting met
een bestuur dat is samengesteld uit de drie hoofdtrekkingsgerechtigden (Parkmanagement,
Centrummanagement en Wijkmanagement) en relevante andere stakeholders. De werkorganisatie
wordt gevormd door de parkmanager, de centrummanager en de wijkmanager.
Doelstelling van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is directe belangenbehartiging middels de
kostendekking voor de drie koepelorganisaties: Parkmanagement, Centrummanagement en Wijkmanagement. Daarnaast stelt het Ondernemersfonds het bedrijfsleven in de gelegenheid tot het
aangaan van dynamische verbindingen door het realiseren van nieuwe contacten en gezamenlijke
projecten binnen en tussen haar trekkingsgebieden, die bijdragen aan samenwerking tussen het
bedrijfsleven, overheden en de verzorgende sectoren (cross-overs). Dit alles met het doel te komen
tot een optimaal voorzieningenniveau en toekomstbestendige aantrekkingskracht van stad en
bedrijfsleven.
Ten grondslag aan de verantwoording van 2014 liggen de jaarplannen van de drie werkorganisaties:
Parkmanagement, Centrummanagement en Wijkmanagement.

Missie en strategie
Missie
Het Ondernemersfonds Helmond wil een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en het
organiserend vermogen van publieke en private ondernemers in Helmond.

Strategie
Het Ondernemersfonds wil profit en non-profit bedrijven stimuleren om projecten uit te voeren die
het ondernemersklimaat verbeteren:

we willen ervoor zorgen dat de programma’s van de bestaande verenigingen - zoals
centrummanagement, parkmanagement en wijkwinkelmanagement - op structurele basis
worden gerealiseerd en worden aangevuld.

we willen cross-overs tussen verschillende sectoren stimuleren: gezond werken op bedrijventerreinen, cultuur en winkelen in de binnenstad, wijkwinkelmanagement en samenwerking
met het onderwijs en ga zo maar door.

we willen bedrijven die niet zijn aangesloten bij een vereniging stimuleren om dat wel te doen
en met plannen te komen.
Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het fonds een nieuwe bestuurslaag vormt maar juist
aansluit bij huidige visies, zoals ‘De kracht van Helmond’.
Het Ondernemersfonds Helmond financiert de omgevingsambities die ondernemers - private en
publieke - gezamenlijk formuleren. Het verschaft de ondernemers een financiële positie, maar vult die
niet voor hen in.
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De vlag moet steeds door de trekkingsgerechtigde verenigingen geplant worden, niet door het fonds.
Bij zo’n rol hoort een bescheiden en servicegerichte opstelling.
Het fonds gaat niet op de stoel van de ondernemers zitten, neemt geen politieke standpunten in en is
terughoudend met het voeren van een eigen communicatiestrategie.
De Stichting Ondernemersfonds Helmond:

zorgt voor afspraken met de gemeente.

beheert trekkingsrechten.

neemt geen inhoudelijke beslissingen over bestedingen uit het fonds (daar gaan de trekkingsgerechtigde verenigingen zelf over).

zorgt voor een jaarrekening, btw-afhandeling, etc.

neemt daarmee geen plek in onder de bestaande verenigingen als het gaat om belangenbehartiging of activiteiten, maar is alleen een organisatorisch construct om het zo gemakkelijk
mogelijk te maken.
Ter promotie van het Ondernemersfonds is een Powerpoint presentatie gemaakt die door alle
betrokkenen kan worden gebruikt en kan worden opgevraagd bij het secretariaat.

Begroting, werkgebieden en spelregels
Het Ondernemersfonds Helmond heeft een budget dat gelijk is aan de door de gemeente Helmond
verstrekte subsidie ter hoogte van 7,96 procent van de geïnde OZB niet-woningen, conform het
raadsbesluit 4 december 2012 (nr. 123). Voor 2014 was de begroting € 572.668.
Om een reserve op te bouwen heeft het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Helmond
voorgesteld voor het eerste jaar een reservering van 10 procent aan te houden. Dat sluit aan bij de
bevoorschotting van de gemeente aan het fonds, die conform de algemene subsidieverordening 90%
zal zijn. De reservering kan het daaropvolgend jaar alsnog besteed worden.
Trekkingsrechten Ondernemersfonds Helmond 2014 conform voorschotopgave Gemeente
Trekkingsrechten
Te ontvangen:
afrekening 2014
Bedrijventerreinen (trekkingsrecht door SBH)
€ 237.785
€ 23.779
Centrummanagement
€ 92.427
€ 9.243
Wijken en buitengebied (trekkingsrecht door FOH)
€ 209.306
€ 20.931
Elzaspassage
€ 9.200
€ 920
Engelseweg (gebied reclamebelasting)
€ 21.039
€ 2.104
Heistraat
€ 2.909
€ 291
Totaal
€ 572.668
€ 57.267
Een belangrijke doelstelling van het Ondernemersfonds Helmond is het bevorderen van cross-overs
tussen de publieke en private ondernemers, die van belang zijn voor de bevordering van een beter
ondernemersklimaat. Dat valt niet direct onder één van de werkgebieden. In het bestuur van de
Stichting Ondernemersfonds Helmond hebben verschillende beeldbepalende non-profit partijen
zitting, die activiteiten op de cross-overs zullen ‘aanjagen’.
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De praktische kant van de financiering voor dergelijke activiteiten vanuit het fonds is een kwestie van
samenwerking tussen de drie grote trekkingsgerechtigden (FOH, SBH en Centrummanagement). Er is
een aantal criteria opgesteld waaraan aanvragen door het bestuur worden getoetst.
Nadat de aanvraag bij Stichting Ondernemersfonds Helmond is binnengekomen, bekijkt de
werkorganisatie of de aanvraag voldoet aan de criteria van vereniging, collectiviteit en trekkingsrecht.
Als het een cross-over betreft (Helmond-Breed), dan komt de aanvraag in het Algemeen Bestuur
terecht. De vertegenwoordiger van het gebied of de sector waarop de aanvraag betrekking heeft, zal
zich in dat geval onthouden van stemming ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling.
Het bestuur geeft in principe binnen zes weken uitsluitsel.
Een aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:
Een individuele ondernemer kan geen aanvraag indienen.
Er dient sprake te zijn van co-financiering.
Een aanvraag kan alleen worden ingediend voor het lopende jaar.
Er kan nooit sprake zijn van een meerjarige structurele financiering.
Helmond-brede cross-overs worden niet voor 100% gehonoreerd.

Gerealiseerde projecten in 2014
Een aantal projecten dat in 2014 gerealiseerd is:
Helmond - brede cross overs
Stichting ORO voor de invulling / financiering van de Medewerker Info en Advies dat
onlosmakelijk een onderdeel is van het projectplan Servicepunt Zorg & welzijn Helmond.
Stichting HRM Servicecentrum (h.o.d.n. Werkgeversplein Regio Helmond) voor continuering
dienstverlening bestaande uit eerstelijns P&O-adviezen, het uitzetten van vacatures bij UWV,
Gemeente, Atlant Groep en via de Werkgeversplein communicatiekanalen (website,
facebook, twitter) en het geven van voorlichting aan de hand van actuele thema’s.
Centrum Management
Bijeenkomst 'Helmond Groeit' i.s.m. Gemeente Helmond, Ondernemers en Creatieve
Industrie.
Bijdrage Popupstore Fiep Westendorp i.s.m. gemeente Helmond, Gemeentemuseum, Roc
Ter Aa.
Ondernemersavond Fitland i.s.m. Gemeente Helmond, Wijkmanagement en Engelseweg.
Candlelightshopping Steenwegkwartier.
Sinterklaasactiviteiten i.s.m. Weekmarkt, Helmond Marketing en Elzaspassage.
Kerstactie Ameidestraat.
Kerstbomen in mand voor alle ondernemers centrum Helmond.
Sfeerverlichting Centrum Helmond.
Twee centrumactiviteiten i.s.m. Kunstkwartier Helmond.
Horecabelangenvereniging Centrum, diverse activiteiten.
Promotie en evenementen, waaronder 16 koopzondagen.
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FOH Wijkmanagement
ROC ter Aa wijkleerbedrijf.
Werkgeversplein regio Helmond bijdrage project.
Wijkraad Helmond West, organisatie braderie.
Bijdrage Ondernemersavond Fitland op 15 mei 2014.
Helmond Marketing- Kasteeltuinconcerten.
ZLTO -Hollandse Passie uit de grond van boerenhart.
Hanging Baskets in acht Helmondse wijken.
Bijdrage projectplan Servicepunt Zorg en Welzijn Helmond.
Stichting Bedrijventerreinen Helmond (Parkmanagement)
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
Beveiliging bedrijventerreinen Helmond (BZOB, Hoogeind & De Weijer, Groot Schooten &
Automotive Campus) samenwerking Regionale toezicht ruimte en politie.
Vraaggericht ontwikkelen werklocaties/huisvestingsvraagstukken en realisatie
helmond.mijnbedrijflocatie.
Helmonds Energie Convenant (HEC) en energie bewust ondernemen Stichting
Bedrijventerreinen Helmond in samenwerking met Energieclub Helmond Regio en
Technische Universiteit Eindhoven voor het onderzoek naar verduurzaming en
energietransitie op de bedrijventerreinen.
Herstructurering Induma-Oost.
Werkgeversplein regio Helmond bijdrage project.
Vernieuwde website www.bedrijventerreinenhelmond.nl.
Drie netwerkbijeenkomsten per bedrijventerrein BZOB, Hoogeind, Groot Schooten in
combinatie met Automotive Campus.
Netwerkbijeenkomst HEC dag best practices en innovatie.
Netwerkevent vraaggericht in samenwerking met Gemeente, Provincie en Brabantse
ontwikkelingsmaatschappij (BOM).
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Vooruitblik naar 2015
In 2015 blijft het Ondernemersfonds Helmond een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling
en het organiserend vermogen van publieke en private ondernemers in Helmond. Prioriteit heeft de
zorg voor continuïteit van de belangenbehartiging vanuit het Parkmanagement, Centrummanagement
en Wijkmanagement.
Het Ondernemersfonds Helmond maakt collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en
projecten mogelijk. Alle ondernemers dragen bij aan het fonds, waarbij ondernemers niet alleen
vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf zijn, maar ook bijvoorbeeld cultuurinstellingen,
kennisinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en agrarische bedrijven.
Speerpunt is het bewerkstelligen van cross-overs tussen de trekkingsgerechtigden waardoor
meerwaarde voor alle betrokkenen wordt verkregen. Uiteraard moeten alle aanvragen voldoen aan
de criteria zoals door het bestuur vastgesteld.
Ook voor 2015 geldt dat de jaarplannen van de drie grote trekkingsgerechtigden, Parkmanagement,
Centrummanagement en Wijkmanagement ten grondslag liggen aan het beleid van het Ondernemersfonds Helmond.
Dit jaarverslag 2014 is vastgesteld in de Algemene Bestuursvergadering van 23 juni 2015.

W. Kuypers,
voorzitter.

A. Klaasen,
secretaris.

Mevr. P. Adriaans,
penningmeester.
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