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Geachte neer/mevrouw,

Deze brief sturen wij in verband met uw aanslag onroerende zaakbelasting
om u te informeren over Ons Fonds, het ondernernerefonds
Bodegravendâeeuwijk.
Het ondernem ersfonds wordt gefinancierd
met een deel van de opbrengst van de
OZB op niet~woningen
en is in 2014 ingesteld op verzoek van het georganiseerd
bedrijfsleven.
De bijdrage voor het ondernernersfonds
ie sinds dat jaar in uw
aanslag verwerkt. In oktoberjl.
heeft de gemeenteraad
besloten het fonds en de
daarvoor te in nen bijdrage voort te zetten tot en met 2021.

wat is een onderriemersfonde?
Een ondernemersfonds
is een fonds voor en door ondernemers. Het is een ronde
waaraan alle ondernemers in de gemeente een verplichte bijdrage betalen. Het geld
uit het ondern ernersfonds wordt gebruikt voor het verbeteren van de leefomgeving,
bed rijve nterre inen, winkelgebieden,
promotie en andere gezamenlijke
initiatieven
die riet ondernemersklirnaat versterken. De ondernemers zijn daartoe verenigd in
trekkingsgebieden
die een bepaald budget toegewezen hebben gekregen.

Hoe werkt het fonds?
De gemeente zorgt voor net bijeenbrengen van middelen voor net
ondernernersfonda via belastingheffing.
Van net door u betaalde bedrag aan OZB
wordt circa 13
aangewend voor financiering van het fonds. Alle eigenaren en
gebruikers kunnen zeggenschap uitoefen op de besteding van de verzamelde
middelen, wanneer zij zich aanmelden bij een vereniging die hun trekkingsgebied
vertegenwoordigt.
Naast middele n voor samenwerkende ondernemers in een bepaald gebied, is er een
gemeentebreed
rond:-3in net leven geroepen. Hieruit kunnen initiatieven worden
gefinancierd
v oor verbetering van het ondernerneraldimaat in de gehele gemeente.
Ooit hier kunt u meedenken en plannen indienen.

op website Ons Fonds
Meer informatie
Meer informatie over deelname is te vinden op de webßite van Ons Fonds:
vragen

kunt u zich wenden tot het secretariaat

van Ons Fonds: e-mai!
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