Jaarverslag 2018

1.

Inleiding
De Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum (SODC) is eind 2016 op
verzoek van de begeleidingscommissie detailhandel door de centrumondernemers
geïnstalleerd. Zij sloten een convenant met de gemeente Druten om een
ondernemersfonds op te richten om collectieve activiteiten in het centrum van Druten
te stimuleren. Het ondernemersfonds wordt gevoed door een door de gemeente
geheven reclamebelasting. De Stichting is verantwoordelijk voor het beheer en de
besteding van de financiële middelen uit het ondernemersfonds die zijn verkregen via
de reclamebelasting. De samenstelling van het bestuur van het SODC is een
afspiegeling van de verschillende belangengroepen met betrekking tot het Centrum
van Druten en de individuele leden zijn in de tweede helft van 2016 benoemd.
Statuten, reglementen, procedures en de website zijn in najaar van 2016 opgesteld
en via een bijeenkomst voor de centrum-ondernemers gepresenteerd.
Dit jaarverslag beschrijft allereerst de activiteiten van het SODC bestuur in
2018, het tweede jaar waarin de middelen vanuit het ondernemersfonds beschikbaar
zijn gekomen. De beschrijving bevat informatie ten aanzien van het functioneren van
het bestuur, de behandelde aanvragen en de overige activiteiten. Dit verslag geeft
globaal enkele ontwikkelingen ten aanzien van het centrum weer en sluit af met de
aandachtspunten voor 2019. Gegevens met betrekking tot financiële zaken zijn
vastgelegd in een aparte rapportage (jaarrekening 2018).
2.

Bestuur
Het SODC heeft in 2018 7 vergaderingen gehouden waarin algemene zaken en
aanvragen zijn besproken. De bestuurssamenstelling was in 2018:
Peter Dolfing :
voorzitter
Léon de Jonge:
secretaris
Benno van Altena: penningmeester
Harm van der Donk: lid
Peter Verheiden:
lid
Imke de Waal:
lid
Het huishoudelijk en bestuursreglement zijn in november 2017 geëvalueerd en
aangepast. De nieuwe versies zijn op de website geplaatst en de belangrijkste
wijzigingen zijn tijdens een bijeenkomst met centrum-ondernemers in januari 2018
toegelicht. De belangrijkste wijziging was dat het maximale subsidiebedrag per
aanvraag werd verlaagd naar 2500 euro exclusief BTW.
Op 6 juni 2018 heeft een officieel overleg tussen het dagelijkse bestuur van het
SODC en de gemeente Druten plaatsgevonden. Hierbij zijn de ervaringen met
betrekking tot de kwaliteit van de aanvragen en ideeën ten aanzien van toekomstige
ontwikkelingen en investeringen met elkaar besproken.

3.

Aanvragen
Het aantal ontvangen aanvragen in 2018 bedroeg 21. In totaal zijn 18
aanvragen goedgekeurd en uitgevoerd. In tabel 1 staat een overzicht van deze
aanvragen met het toegekende maximale subsidie bedrag (excl. BTW). Betalingen
geschiedden op basis van gespecificeerde facturen die aan het SODC waren gericht.
Binnenkomende facturen werden snel verwerkt waardoor er geen sprake was van
een betalingsachterstand.
De vergoeding voor vrijwilligers geschiedt via het verstrekken van OVD-bonnen
hetgeen ook een aanvullende stimulatie is voor de lokale economie.
Tabel 1
Aanvraag
2018-01
2018-02
2018-03
2018-05
2018-06
2018-07
2018-09
2018-10
2018-11
2018-12
2018-13
2018-14
2018-15
2018-16
2018-17
2018-19
2018-20
2018-21

4.

Goedgekeurde aanvragen en de toegekende subsidie bedragen.
Activiteit
Winkeliersvereniging
Zwarte zaterdag
Carnaval
Koningsdag
Nieuwsbrief
Drutenloop
Paaszaterdag
Back to School
Lidmaatschap DNWS
Koopzondag 25 maart
Pax Gala
Dag van Druten
Vaderdag
Leste mert
Woonmaand
Dickens
Sinterklaas
Opening Hogestraat

Subsidie (in euro)
1500
450
200
2500
710
1250
520
1250
500
1500
225
1500
473
1250
650
2400
2000
500

Overige activiteiten
Het SODC heeft naast het beoordelen van de aanvragen ook zelf initiatieven
ondernomen ter versterking van de economie van het Centrum van Druten, zoals de
uitbreiding en verduurzaming (vervanging lampjes) van de kerstverlichting en het
periodiek publiceren van een activiteiten agenda in de Maas en Waaler. De
vervanging van de kerstverlichting werd uit eigen middelen en bijdragen van de OVD
en van de gemeente Druten gefinancierd. Het plaatsen van de kerstverlichting werd
weer voor de Leste Mert gerealiseerd.

Gesubsidieerde activiteiten van 2018 staan expliciet op de website van de
SODC vermeld. De activiteiten worden beschreven aan de hand van een kort verhaal
en enkele foto’s. De werkzaamheden van de SODC worden op deze wijze ook
duidelijker voor buitenstaanders.
5.

Ontwikkelingen Centrum Druten
Twee belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van het centrum van Druten
hebben in 2018 plaats gevonden. De eerste belangrijke ontwikkeling betrof de
realisatie van de herinrichting van de Hogestraat. Deze herinrichting werd in
december 2018 feestelijk door de wethouder financiën afgesloten. De tweede
belangrijke ontwikkeling betrof de vervanging en uitbreiding van de kerstverlichting
waardoor de uitstraling van het centrum van Druten tijdens de december maand sterk
is verbeterd.
Een groep centrum ondernemers heeft zich in 2018 verenigd in de groep
Centrum Druten (zonder juridische status). Het SODC staat positief ten opzichte van
dit initiatief en heeft diverse activiteiten van deze groep financieel ondersteund. Er is
regelmatig overleg tussen het dagelijkse bestuur van het SODC en het bestuur van
Centrum Druten zonder dat dit de onafhankelijke positie van het SODC in gevaar
brengt.
De gemeente Druten heeft diverse groepen, waarin alle belanghebbenden zijn
vertegenwoordigd, geïnstalleerd die zich bezighouden met de inrichting en
vitaliseren van het centrum van Druten. Deze groepen moeten in 2019 met concrete
voorstellen komen.
6.

Aandachtspunten voor 2019
Het belangrijkste aandachtspunt voor het SODC bestuur in 2019 is het
verhogen van de effectiviteit van de in gezette middelen ter verbetering van de
economische situatie van het centrum van Druten. Het SODC bestuur heeft derhalve
gekozen om voor 2019 een substantieel bedrag voor investeringen in het centrum
van Druten te reserveren. Het SODC geeft tevens de voorkeur aan het verstrekken
van subsidie aan enkele grotere evenementen die volgens het bestuur meer impact
hebben dan aan vele kleine initiatieven, zoals in 2017 en 2018 is gebeurd. De
concentratie aan middelen betekent ook dat het maximale subsidiebedrag per
evenement kan worden verhoogd. Deze wens van het SODC is reeds aan het
bestuur van de groep Centrum Druten medegedeeld en daar positief ontvangen. Het
SODC is van plan om in 2019 meer gebruik te maken van het LED om op deze wijze
de activiteiten onder de aandacht van de inwoners te brengen.
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P. Dolfing
Voorzitter SODC

L. de Jonge
Secretaris SODC

