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Algemeen 
Het Ondernemersfonds is een gezamenlijke financiële positie voor en door ondernemers. Met dit 
fonds worden ondernemers in staat gesteld gezamenlijk de lokale economie en de leefbaarheid te 
stimuleren. De ondernemers beschikken hiermee over een vrij besteedbaar, collectief budget wat 
gevormd wordt door een verplichte afdracht over de OZB voor niet-woningen. Vanuit hier worden 
initiatieven en projecten binnen de gemeente Westerveld door het fonds gestimuleerd en faciliteert 
zij de verbinding tussen de ondernemers en de kernen met kennis en financiën.  
 

Organisatie 
Bestuur  
Het bestuur van Ondernemersfonds Westerveld bestaat uit onafhankelijke vertegenwoordigers uit 
de gemeente Westerveld. In 2021 bestond het bestuur uit: 
de heer S.C.J. Visser (voorzitter) 
de heer D. Dinkla (secretaris/lid) 
de heer G. Gomarus (penningmeester/lid) 
de heer T. Hoogland (lid) 
mevrouw S. Reuvekamp (lid) 
 
Fondsmanager  
Mevrouw M.E. Rink was het gehele jaar fondsmanager van het Ondernemersfonds Westerveld. 
Zij is onder andere het aanspreekpunt voor het fonds en heeft een coördinerende rol. De 
fondsmanager is aanwezig bij zowel de bestuursvergaderingen van het ondernemersfonds als de 
vergaderingen van Stichting Koepel Ondernemend Westerveld. Daarnaast zijn er korte lijntjes met 
onder andere de ondernemersverenigingen, de gemeente Westerveld, Stichting Toeristische 
Promotie Westerveld, gebiedspromotie Westerveld en andere partners in dit gebied. Ze gaat graag in 
gesprek met de diverse personen om te onderzoeken wat er speelt en om te verbinden en is onder 
andere aanspreekbaar voor vragen over het fonds, voor aanvragen en nieuwe ideeën voor 
initiatieven. 
 
Ondernemersverenigingen  
Binnen de gemeente Westerveld zijn zes ondernemersverenigingen actief: 

 Ondernemersvereniging Diever (OVD) 
 Ondernemend Dwingeloo (OD) 
 Havelter Ondernemersclub (HOC) 
 Ondernemend Uffelte 
 Ondernemersvereniging Vledder (OVV) 
 Ondernemersvereniging DWWZ (Doldersum, Oude Willem, Wateren en Zorgvlied) (DWWZ). 

 
De ondernemersverenigingen besluiten over de aanvragen die betrekking hebben op hun eigen kern. 
De leden worden op de hoogte gehouden door de bestuursleden, die op hun beurt weer worden 
gevoed door de Koepel. De toezeggingen worden ook vermeld op de website van Ondernemersfonds 
Westerveld. 
 
De fondsmanager probeert (op uitnodiging) zoveel mogelijk algemene bijeenkomsten te bezoeken 
om kennis te maken met ondernemers en op de hoogte te zijn van wat er speelt in de diverse 
kernen. 
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Koepel Ondernemend Westerveld  
De zes ondernemersverenigingen werken samen in een overkoepelende stichting: stichting Koepel 
Ondernemend Westerveld, kortweg: De Koepel. Hierin zitten twee afgevaardigden per 
ondernemersvereniging: 

- OVD: de heren J.H. Ike, A.H. Sjabbens en R.P.P. Berculo 
- OD: mevrouw J.W. Varekamp (voorzitter) en de heer E. Stolk 
- HOC: de heren A. Brouwer en F.L. van Dijk  
- Ondernemend Uffelte: de heren A.R. Molenkamp (penningmeester) en J. Grit 
- OVV: de heren G.J. Smelt (secretaris) H.J. Broekman en mevrouw M. van Raalte 
- DWWZ: mevrouw J.L. van der Zijden-Rietman en de heer A. Noordkamp 

  
De heer J.H. Ike is in mei opgevolgd door de hr. R.P.P. Berculo voor de ondernemersvereniging 
Diever. 
De heer A. Brouwer is in oktober teruggetreden uit het koepelbestuur namens Havelte. Er is nog 
geen opvolging vastgesteld. 
In november is de heer H.J. Broekman opgevolgd door mevrouw M. van Raalte voor 
ondernemersvereniging Vledder e.o. 
 
Infographic 
In onderstaande infographic is de samenwerking tussen Ondernemersfonds Westerveld en Koepel 
Ondernemend Westerveld in beeld gebracht. Ook is hier te zien waar de beide stichtingen voor staan 
en hoe het indienen van een aanvraag werkt. 
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Retributie  
Algemeen  
De volgende ozb-categorieën kwamen voor retributie in aanmerking: 

 Stallen en agrarische bedrijfsruimte 
 Agrarische bedrijfswoningen (binnen categorie ozb niet-woningen) 
 Agrarische- bosgrond en open water (niet vrijgesteld van ozb-betaling) 
 Tuinbouwbedrijven (exclusief niet ozb-plichtige glasopstanden). 
 Bospercelen 

 
Deze retributie dient elk jaar opnieuw aangevraagd worden middels het formulier op 
www.ondernemersfondswesterveld.nl en kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar 
waarin de aanslag is opgelegd. Indien er bezwaar is ingediend bij de gemeente kan er tot twee 
maanden na de definitieve beschikking nog retributie aangevraagd worden. Aanvragen die na deze 
periode bij het Ondernemersfonds binnenkomen, kunnen niet meer worden behandeld. 
 

Retributieaanvragen  
In 2021 is er in totaal voor €16.394 aan retributie teruggevraagd. Er zijn geen bijzonderheden te 
vermelden. 
 

Agrarische sector 
Er wordt gemerkt dat er meer betrokkenheid en interesse is vanuit de agrarische sector. Diverse 
ondernemers en organisaties (zoals Boermarkes en LTO) hebben ons afgelopen jaar gevonden voor 
gesprekken over de mogelijkheden voor deze sector. Ook is er vanuit de agrarische sector interesse 
getoond om te kijken of het mogelijk is de agrariërs gemeentebreed wat meer met elkaar in contact 
te brengen en/of gezamenlijk op te trekken. Hier wordt in 2022 een vervolg aan gegeven. 
 

Mogelijk gemaakt 
Ondanks dat om diverse redenen niet alle aanvragen doorgang hebben kunnen vinden, is er weer 
een mooi aantal initiatieven ondersteund door het fonds. Naast financiële ondersteuning wordt ook 
regelmatig ondersteund met kennis en netwerk. Zo worden aanvragen soms gemeentebreed 
getrokken, worden initiatiefnemers aan elkaar gekoppeld, wordt er aangeschoven om mee te denken 
over projecten of wordt er ondersteunt in het opzetten van een nieuw initiatief. 
 

Gemeentebreed 
 Actie i.s.m. Jongerenwerk Westerveld werden meerdere inwoners van Westerveld verrast 

met een cadeaubon die iemand anders hen heeft gegund. 
 Dag van de Ondernemer: Attentie voor ondernemers door Koepel Ondernemend 

Westerveld en gemeente Westerveld. 
 Dag van de Techniek voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit 

de gemeente Westerveld in samenwerking met diverse bedrijven uit de 
gemeente. Het doel is om de leerlingen te interesseren voor technische 
opleidingen en beroepen door informatie te verstrekken en het aanbieden van 
diverse technische workshops. 

 Ondernemersborrel tijdens Corso Frederiksoord. Een netwerkmoment waarin 
ondernemers elkaar weer konden ontmoeten.  

 Westerveld On Ice * 
 Nachtelijke Beleving: vier theatrale routes in de vier kernen van de gemeente.  
 Shakefestival * 
 Shakespearetheater Diever: herinrichting om volgens de geldende normen 

een zo groot mogelijk publiek te kunnen ontvangen. 
 Platform Uit Westerveld: wegens het succes is verder gewerkt met/aan dit platform. 
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Diever 
 Traplift in Oermuseum Diever. 
 Bronpomp voor ijsvereniging Thialf. 
 AED-buitenkast in Wapse. 
 Paardenmarathon: een route met hindernissen door het bos  
 Fleurig Diever: Aankleding van het dorp met onder andere gevulde bloembakken. 
 Grote bingo voor Diever e.o.. 

 

Dwingeloo 
 Sinterklaasintocht 
 Ondernemersbijeenkomst met spreker Alex Slijm. 
 Zomergids 2021. 
 Vier mountainbikeroutes van 75km per route. Allen starten ze vanaf de 

Brink in Dwingeloo en zijn jaarrond te fietsen.  
 

DWWZ 
 Belevingscentrum Doldersum: Bij restaurant Grenzeloos Drenthe wordt in het voorjaar van 

2022 een nieuwe toeristische toegangspoort geopend. Hierin worden diverse thema’s 
tentoongesteld en is toeristische informatie verkrijgbaar. 

 Dorpsommetjes 
 

Havelte 
 Geluidsysteem zwembad de Kerkvlekken (gezamenlijke aanvraag met Uffelte). 
 Waterpomp met speelelement bij realisatie speeltuin. 
 Picknickbank voor de Brandweer in Havelte (gezamenlijke aanvraag met Uffelte). 
 Informatiezuil Piet Soerplein en Holtingerveld. 
 Verduurzaming voetbalvereniging Wapserveen. 

 

Uffelte 
 Project jeugd Uffelte waarin onder andere het strandje en de picknickbanken zijn opgeknapt, 

zodat het weer een fijne plek is voor jong en oud om te komen. 
 Kerstattentie met lokale producten als hart onder de riem in coronatijd voor ondernemers. 
 Sinterklaasintocht 
 Realisatie informatiezuil 
 Picknickbank voor de Brandweer in Havelte (gezamenlijke aanvraag met Havelte) 
 Zomeractiviteit voor ondernemend Uffelte om elkaar weer te ontmoeten en het 

samenwerken opnieuw te stimuleren. 
 Geluidsysteem zwembad de Kerkvlekken (gezamenlijke aanvraag met Uffelte) 

 

Vledder 
 Aanhanger Elektrische Kolonie Express met rolstoelbevestiging 
 Juniorcorso als onderdeel Corso Frederiksoord 
 Tentoonstelling Tuinbouwschool 
 Speeltoren met waterspel in Vledderveen  
 Realisatie informatiezuil 

 
* Niet doorgegaan 
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Financiën  
In 2021 heeft het fonds via de gemeente Westerveld een totaal bedrag ontvangen van  € 253.000. 
 
Bedrag geen bezwaar         € 224.334 
Bedrag bezwaar geen beroep        €   15.408 
Totaal           € 239.742 
 
Bedrag bezwaar in beroep loopt nog        €   15.059 
 
Opmerking: Er moet rekening gehouden worden met een eventueel terug te betalen/te verrekenen 
bedrag van het verschil van het reeds uitbetaald bedrag van €253.000 - € 239.742 = € 13.276  
  
In het kader van de retributieregeling  is er een bedrag teruggevraagd van   -     16.394 
Dit is  €2.318,- minder dan voorgaande jaar.                    _________ 
Beschikbaar voor het fonds           € 223.348 
 
Opmerking: Per 1 januari van het jaar erop is duidelijk welk bedrag exact beschikbaar is voor 
projecten. Dit houdt in dat op 1 januari 2022 bekend is welke bedrag exact beschikbaar was voor 
2021. Dit heeft te maken met de ontwikkeling/afwikkeling van beroep en bezwaar OZB. 
 
Besteed aan de doelstelling: 

- Gemeentebreed    € 109.744 
- Koepel / Algemeen fonds   -    24.852  
- Ondernemersverenigingen   -    47.040 

€ 181.636 
Lasten: 
Inzet personeel      € 31.025 
Kantoorkosten      -    1.574 
Verkoopkosten      -        703 
Algemene kosten     -    1.448 
Accountantskosten     -    3.078 
Financiële lasten (bankkosten)    -       134 
         € 37.962 

- 219.598  
Minder besteed dan in 2020       -/- €  66.149  
 
Het positieve resultaat van € 17.008 wordt naar het bestemmingsfonds gebracht waardoor het saldo 
per 31-12-2021 op 79.324 staat. 
In 2022 komt de definitieve afrekening 2021 van het subsidie bedrag van de Gemeente Westerveld 
dat een te verrekenen bedrag zal opleveren tussen  € 1.802 (nog te ontvangen) en € 13.276 (terug te 
betalen).  
 
Toelichting lasten: 
Koepel / algemeen fonds: Deze post is hoger dan vorig jaar omdat de digitale borden zijn aangeschaft 
en de werkzaamheden van de fondsmanager zijn gesplitst onder werkbudget en Koepel. 
Personeelskosten:  Dit betreft de vergoeding voor de fondsmanager en de administrateur.  
Administrateur: Het ondernemersfonds is btw-plichtig en heeft daarvoor een gedegen administratie 
nodig, ook de retributieregeling brengen administratieve werkzaamheden met zich mee. 
Verkoopkosten:  Zijn veel (€1.300) lager dan 2020 omdat er minder reclame- en advertentiekosten 
zijn gemaakt. 
Algemene kosten: Voornamelijk vergaderlasten, niet aftrekbaar deel voorbelasting en dergelijke. 
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Activiteiten 
 
Infographic (zie pagina 4) 
Om meer inzicht te geven in de structuur van het ondernemersfonds en de Koepel en de 
samenwerking tussen beide stichtingen is er een infographic ontwikkeld. Hierin is ook het 
beslissingstraject voor fondsaanvragen in beeld gebracht.   
 
Ondernemerspagina in de Westervelder 
Na ruim twee jaar een maandelijkse ondernemerspagina in de Westervelder is er in gezamenlijk met 
de gemeente Westerveld besloten te stoppen met de ondernemerspagina in de huis-aan-huiskrant 

de Westervelder. De kosten werden in verhouding vrij hoog 
en op steeds meer plekken werd de Westervelder niet meer 
bezorgd door een bezorgerstekort.  
 
Uiteraard blijft de samenwerking tussen Koepel 
Ondernemend Westerveld, gemeente Westerveld en 
Ondernemersfonds Westerveld bestaan met als insteek 
ondernemers zoveel mogelijk op de hoogte te houden van 
nieuws, subsidiemogelijkheden en meer. Dit zal onder andere 

gebeuren via het inmiddels bekende www.ondernemendwesterveld.nl.  
 
Verbinden  
Op diverse manieren is er geprobeerd in nauwe samenwerking met Koepel Ondernemend 
Westerveld en met de gemeente Westerveld om ook in de coronatijd zoveel mogelijk verbinding te 
zoeken en houden met ondernemers en andere partijen. Via onder andere de sociale mediakanalen, 
de Westervelder, de ondernemersverenigingen en de website ondernemendwesterveld.nl is 
geprobeerd zoveel mogelijk vragen op te halen en informatie te verspreiden. De site is dit jaar 
uitgebreid met meer informatie, contactgegevens, vacatures, subsidiemogelijkheden en meer en zal 
doorlopend worden aangevuld met informatie vanuit de gemeente Westerveld, de Koepel en het 
ondernemersfonds. Hiermee willen we één plek creëren waar alle belangrijke informatie voor 
ondernemers te vinden is.  
 
Digitaal ondernemerscafé 
Tijdens de pandemie is er een onlineondernemers café georganiseerd met als doel 
de betrokkenheid en samenhorigheid tussen ondernemers en bestuurders in 
Westerveld te bevorderen. Deze vond plaats op 25 maart onder leiding van Tom 
Molenkamp met diverse gastsprekers als burgemeester Jager van de gemeente 
Westerveld, Annet Varekamp namens Koepel Ondernemend Westerveld en Marc 
Lammers. De laatstgenoemde hield een inspirerende presentatie. Ook is hier het 
platform Uit Westerveld verder toegelicht. 
 
(Rolstoel)toegankelijkheid 
Er wordt meegedacht over (rolstoel)toegankelijkheid in de gemeente Westerveld met de werkgroep 
Toegankelijk Westerveld. Er zijn een aantal ondernemers die geschikte overnachtingslocaties 
aanbieden, maar een overzicht met voor (bijna) iedereen toegankelijke locaties, activiteiten en meer 
is er niet. Vanuit de gasten die deze ondernemers ontvangen, blijkt deze behoefte er wel te zijn. 
 
  



9 
 

Informatiezuilen 
Gemeentebreed komen digitale informatiezuilen in de diverse kernen te staan. Het beheer en 
onderhoud ligt hiervan bij de zes ondernemersverenigingen. Hier wordt als service een 

informatievoorziening voor inwoners en bezoekers van 
Westerveld gecreëerd en tevens een koppeling met het 
project Uit Westerveld gemaakt. Het project 
gemeentebreed inzetten is uniek voor Nederland. Het 
plaatsen van de zuilen heeft op de diverse locaties voor de 
nodige langdurige ingewikkelde procedures gezorgd. 
Tijdens het afgelopen jaar zijn daardoor nog niet alle 
zuilen operationeel gekregen. De verwachting is dat begin 
2022 dit wel het geval zal zijn.  

 
Uit Westerveld  
Het platform Uit Westerveld wordt steeds beter bezocht. Het heeft diverse mogelijkheden die 
ondernemers verder kunnen helpen beter vindbaar te zijn. Daarnaast kunnen zij gratis gebruik 
maken van de functionaliteiten. Zo is het onder andere mogelijk om een webshop op te zetten, zodat 
ondernemers ook in lockdowntijd hun producten kunnen verkopen. 
 
 
Pakketkluizen 
Er is meegedacht in de totstandkoming van de pilot van de provincie 
Drenthe inzake de plaatsing van pakketkluizen. Deze zijn in augustus in 
gebruik genomen bij ‘Hub Dieverbrug’. Dit biedt ondernemers en inwoners 
de mogelijkheid om pakketten daar te laten bezorgen en op een passend 
tijdstip af te halen. Meer informatie via www.reisviahub.nl/pakketkluizen.  
 
 
LPOF 
Het Ondernemersfonds Westerveld is aangesloten bij het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen 
welke er is voor alle gemeentebreed georganiseerde en middels een opslag op de OZB gefinancierde 
ondernemersfondsen. Het LPOF heeft als doel de aangesloten ondernemersfondsen en de 
uitvoeringsorganisaties van de fondsen in brede zin te ondersteunen. Dit doen ze onder meer door: 

 Het vormen van een netwerk en het organiseren van bijeenkomsten 
 Het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen de leden 
 Het ontwikkelen van standaarden en 'good practices’ 
 Het behartigen van belangen van de leden bij landelijke en gemeentelijke overheid 

 
In 2021 zijn er diverse online kennissessies geweest waar het Ondernemersfonds Westerveld 
aansloot. Ook kon er weer een fysieke bijeenkomst worden georganiseerd waarvoor werd afgereisd 
naar Utrecht. Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse onderwerpen besproken en wordt er 
geleerd van elkaars voorbeelden. Het Ondernemersfonds Westerveld werd onder andere als 
voorbeeld genoemd in de AED gemeentebrede actie, het bouwen van het platform Uit Westerveld 
en als goed voorbeeld hoe er met een groot gemeentebreed budget gewerkt kan worden.   
 


