








































Van:
Aan:
Onderwerp: Offerteverzoek uitvoeren en opstellen evaluatie Ondernemersfonds Utrecht
Datum: dinsdag 11 september 2018 10:45:46
Bijlagen: Evaluatie Functioneren van het Ondernemersfonds_def.docx

 
Geachte medewerker van Hiemstra & De Vries,
 
Hierbij willen we u uitnodigen voor het doen van offerte voor het uitvoeren en opstellen van de 
evaluatie Ondernemersfonds Utrecht 2014- 2018.
 
Het Ondernemersfonds Utrecht is een fonds dat beheerd wordt door de onafhankelijke stichting
Ondernemersfonds Utrecht en wordt door de gemeente Utrecht  jaarlijks gevoed met 11,1% van
de OZB-niet woningen (zakelijk vastgoed) in de gemeente Utrecht . Dit bedraagt circa 6 miljoen
Euro per jaar.  Doel van het fonds is om betalers van de OZB niet woningen zelf in staat te stellen
gezamenlijke faciliteiten gezamenlijk te kunnen faciliteren.  U vindt meer informatie op de link
https://ondernemersfondsutrecht.nl/over-ons/
 
Het Ondernemersfonds Utrecht  is gestart in 2012 en na een pilotfase van 3 jaar in 2014
geëvalueerd. Op basis van de evaluatie heeft de Utrechtse gemeenteraad in 2014 besloten om
het OFU door te zetten voor in ieder geval  5 jaar (dus tot en met  2019). Op basis van een
nieuwe evaluatie dient in 2019 wederom te worden besloten of en zo ja op welke wijze de
financiering van het Ondernemersfonds Utrecht door de gemeente Utrecht wordt doorgezet. 
Voor het opstellen van deze evaluatie willen we u vragen een offerte uit te brengen.
 
Een offerte voor het uitvoeren en opstellen van een evaluatie van het OFU dient uiterlijk 27
september 2018 vóór 10.00 via de email  bij de gemeente Utrecht (voor dit geval via het
emailadres  ) in bezit te zijn.  Na het versturen van de offerte ontvangt u
een bevestigingsmail zodra uw offerte bij de gemeente Utrecht is geregistreerd. 
Uiteraard is het mogelijk dat deze offerte nog persoonlijk wordt toegelicht. Voor vragen over het
proces, de inhoud van deze offerte of het maken van een afspraak over een toelicht  kunt u
terecht bij Marco van Dijk, senior adviseur Wonen, Werken en Verblijven van de gemeente
Utrecht  Stichting OFU Utrecht wordt actief betrokken
bij (de opzet van)  de evaluatie.
 
Ik zie uw reactie met interesse tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marco van Dijk,
Senior adviseur / projectleider Economische Zaken
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisatie Ruimte
     
    Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
    Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht
    Telefoon   
  E-mail 
  Internet www.utrecht.nl
    Aanwezig Maandag tm vrijdag

 



Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 



Uitvraag voor Offerte 
Evaluatie van het Ondernemersfonds Utrecht 

 2015 - 2018 
 
Het Ondernemersfonds  Utrecht (hierna: OFU) is gestart in 2012 en na een pilotfase van 3 jaar in 
2014 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie heeft de Utrechtse gemeenteraad in 2014 besloten om 
het OFU door te zetten voor 5 jaar (dus tot en met  2019). Op basis van een nieuwe evaluatie dient in 
2019 te worden besloten of en zo ja op welke wijze de financiering van het Ondernemers wordt 
doorgezet.  
 
Onze suggestie is om het onderzoek uit te voeren in de verschillende delen:  
• Onderzoeksvragen met als doel het in kaart brengen van het functioneren van het OFU 
• Interviews en enquêtes met als doel het in kaart brengen van het draagvlak voor het OFU onder 

de belanghebbenden 
• Een overzicht van de situatie in andere steden met een OFU 
• Conclusies een aanbevelingen 
 
Hieronder worden deze verschillende onderdelen uitgewerkt:  
 
1. Functioneren van het OFU  

 
Het functioneren van het OFU is in 2014 in kaart gebracht door interviews af te nemen bij een reeks 
stakeholders.  Voor de evaluatie 2018 stellen we voor om bij de volgende stakeholders een interview 
te houden:  
• Trekkingsgerechtigden 
• Leden van de RvA 
• Bestuursleden stichting OFU  
• Manager OfU 
• De stakeholders die ook bij het draagvlakonderzoek (2011) zijn bevraagd (voor zover nog van 

toepassing) 
• Vertegenwoordigers van de sectoren sport, cultuur, onderwijs, welzijn 
• Gemeente Utrecht ( Marco van Dijk/Bob van Dijck, accountmanagers EZ,  

(Financiën)) 
• Voorzitters van Utrecht Development Board en Economic Board Utrecht 
 
De evaluatie van het functioneren dient in ieder geval  gericht te zijn op:  
A. Doelen van het OFU 
B. Werkwijze van het OFU 
C. Organisatie en Governance 
D. Opvolging adviezen van eerdere evaluaties zoals gedaan door de onderzoeksbureau’s BBO en 

AEF.   
 



Verder stellen wij voor om te onderzoeken in hoeverre de adviezen uit het rapport van BBO dd april 
2014 zijn opgevolgd door het bestuur en management van het OFU: Hieronder volgt een nadere 
uitwerking van de onderzoeksvragen 
 

A. Doelen en impact van het OFU: 
• Welke resultaten en effecten zijn behaald sinds de komst van het OFU? 
• Heeft het OFU bijgedragen aan versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat? Naast 

deze geformuleerde doelen is de vraag of en zo ja op welke wijze het OFU heeft bijgedragen aan 
de instandhouding en versterking van de (economische) voorzieningen en op welke wijze het 
OFU heeft bijgedragen aan de instandhouding en groei van de werkgelegenheid.  

• Is de organisatiegraad of samenwerking in Utrecht toegenomen dankzij het OFU? Wat is het 
effect daarvan? 

• Hoe verloopt de samenwerking tussen ondernemers en non-profit instellingen in Utrecht en 
geeft dat een meerwaarde voor het ondernemers-/vestigingsklimaat? 

• Is de collectieve belangenbehartiging verbeterd? 
• Heeft het OFU bijgedragen aan meer en/of kwalitatief betere activiteiten en projecten? 
• Heeft OFU bijgedragen aan de organisatiegraad op gebiedsniveau? 
• Is de jaarlijkse omvang van het fonds passend bij de doelstelling van het OFU en de behoefte en 

organisatiekracht vanuit de trekkingsgebieden?   
 
 
B. Werkwijze van het OFU: 
• Werkt OFU transparant, efficiënt en effectief in termen van aanvragen, spelregels en 

besluitvorming? 
• Is de ondersteuning door OfU (bestuur en fondsmanager) adequaat en staat deze in verhouding 

tot de daarmee gemoeide kosten? 
• Hoe wordt in de praktijk omgegaan met het uitgangspunt dat alleen samenwerkingsverbanden 

mee kunnen doen? 
• Hoe werkt het systeem van (gebiedsgebonden) trekkingsrechten in de praktijk en draagt dat bij 

aan de doelen? 
• Is er voldoende bekendheid bij ondernemers en ondernemersverenigingen met de systematiek? 
• Verloopt de financiering via de ozb efficiënt en effectief?  

 
 

C. Organisatie en Governance: 
• Is de organisatiestructuur van OfU ( bestuur/RvA/uitvoering) passend voor de gekozen aanpak? 
• Hoe verlopen de externe contacten met andere partijen en wat kan gezegd worden over de 

netwerkfunctie van het OFU? 
• Hoe verloopt het overleg met de gemeente en hoe functioneert de ambtelijke ondersteuning? 
• Hoe slaagt de stichting er in geschillen te voorkomen dan wel na tevredenheid van betrokkenen 

op te lossen? 
 
 
 
 



 
 
 
D. Opvolging van de adviezen van BBO april 2014 en AEF  
In 2014 is door het Bureau voor Beleidsonderzoek (BBO) en Andersson Elffers Felix (AEF) een 
evaluatieonderzoek verricht.  Op welke wijze is er met de conclusies van deze onderzoeken 
omgegaan?   

 

2. Het draagvlak voor het OFU 
Draagvlak onder de betalers van de OZB niet woningen is belangrijk.  Om dit te meten dient net als in 
2014 een kwantitatief onderzoek te worden gedaan naar het draagvlak onder de doelgroep (OZB niet 
woningen-plichtige). De vragenlijst van 2014 kan daarbij als uitgangspunt dienen.  Hierdoor wordt 
ook de lange termijn ontwikkeling zichtbaar.  
 
 

3. Overzicht van Ondernemersfondsen in andere steden 

Er bestaan in verschillende gemeente al een Ondernemersfonds.  Ook deze zijn vaak al geëvalueerd; 
sommige soms al vaker dan één keer.  Om van de ervaring van andere steden te leren is het goed om 
in kaart te brengen wat hierbij de verschillen en overeenkomsten zijn. Hierbij kan gedacht worden 
aan:  

• hoogte jaarlijks bedrag 
• werkwijze  van de uitvoeringsorganisatie  
• bijdrage gemeente 

 

4. Conclusie en aanbevelingen 
Welke conclusies en aanbevelingen kunnen op basis van de beantwoording van bovenstaande vragen 
worden getrokken c.q. gedaan?  
 

Proces 
Doel is dat de evaluatie eind 2018 gereed is, zodat het college en vervolgens de gemeenteraad zo 
(vroeg mogelijk) in 2019 een besluit kan nemen over continuering van het OFU.  Hiervoor dient de 
opdracht voor het uitvoeren van deze evaluatie uiterlijk op 1 oktober wordt verstrekt. De gemeente 
Utrecht is opdrachtgever voor de evaluatie.  Stichting Ondernemersfonds Utrecht wordt actief 
betrokken bij (de opzet van)  de evaluatie.   

Een offerte voor het uitvoeren van een evaluatie van het OFU dient uiterlijk 27 september 2018 vóór 
10.00 via de email  bij de gemeente Utrecht (voor dit geval via het emailadres    
) in bezit te zijn. Na het versturen van de offerte ontvangt u een bevestigingsmail zodra uw offerte bij 
de gemeente Utrecht is geregistreerd.  Uiteraard is het mogelijk dat deze offerte nog persoonlijk 
wordt toegelicht. Voor vragen over het proces, de inhoud van deze offerte of het maken van een 
afspraak over een toelicht  kunt u terecht bij Marco van Dijk, senior adviseur Wonen, Werken en 
Verblijven van de gemeente Utrecht   



Stichting OFU Utrecht organiseert op 7 november 2018 een informatiebijeenkomst voor raadsleden. 
In samenspraak kan gevraagd worden om (input voor) een eerste presentatie te geven. Deze 
bijeenkomst kan vervolgens ook nog worden gebruikt om enkele specifieke vragen van raadsleden 
mee te nemen.    



Van:
Aan:
Onderwerp: Re: de 3 offertes
Datum: dinsdag 2 oktober 2018 11:32:31

 wij zijn hier eensluidend tot een advies gekomen. Ik benoem eerst van alle voorstellen
even de + en -/- punten. 

Stadskracht
+

prijs (hoewel helemaal aan de onderkant van de bandbreedte)

ruime ervaring en kennis WOZ fondsen

goed begrip van fenomeen OFU en krachtenveld

Pragmatische insteek

Aardige suggestie om interviews in twee rondes te verdelen*

-/-

lijkt enigszins vooringenomen als het gaat om de voordelen van een fonds, maar 
ook op het gebied van inrichting (lijkt aan te willen sturen op sectoraal of 
stadsbreed trekkingsrecht)

Komt niet echt over als een onderzoeksbureau

planning is niet realistisch, met name voor de tweede gespreksronde

*maar verwacht dat twee rondes in de praktijk in elkaar over zullen lopen

Areaal

+

prijs (Middenin bandbreedte)

degelijke uitstraling 'u vraagt, wij draaien'

slimme keuze om in rondetafelgesprekken te werken
-/-









 

 

Op 27 september 2018 om 08:57 schreef Dijk, Marco van

 

 

Hierbij de 3 offertes. Gezien beperkte tijd. Kun jij morgen middag 13.30 naar het
stadskantoor komen om deze offertes te bespreken? Anders stel ik voor om dit
morgen telefonisch te doen.  Maar dat lijkt me wel wat lastig.

 

Gezien de krapte van de tijd, laat ik de offertes niet meer mondeling toelichten. Indien
we vragen hebben kunnen we deze na lezing en vergelijking wel stellen.

 

Met vriendelijke groet,
 
Marco van Dijk,
Senior adviseur / projectleider Economische Zaken
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisatie Ruimte

     
    Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht

    Telefoon 

  E-mail 

  Internet www.utrecht.nl

    Aanwezig Maandag tm vrijdag

 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

 

    

---------- Doorgestuurd bericht ----------







Kunt u, zoals aangegeven in de uitvraag, ons een bericht sturen als de offerte in de goede
orde is ontvangen?

 

Alvast bedankt.

 

Met een vriendelijke groet, namens het gehele projectteam van Hiemstra & De Vries,

 

 

 

Samen werken aan maatschappelijke prestaties. Lees meer over onze visie, aanpak en
resultaten op www.hiemstraendevries.nl

 

    

 

 

    



Van: Dijk, Marco van
Aan:
Onderwerp: Uitvraag evaluatie functioneren Ondernemersfonds Utrecht
Datum: vrijdag 7 september 2018 14:54:28
Bijlagen: Evaluatie Functioneren van het Ondernemersfonds.docx

 

 
Het duurde even iets langer – moest er toch nog even voor gaan zitten. Bijgaand de
uitvraag voor offerte.  
 
Ik kom nu tot de volgende 3 partijen voor het doen van een offerte uit te nodigen:
 

·         City Works  
·         Areaal Advies
·         Hiemstra & De Vries

Hiemstra & De Vries heb ik op advies van Emiel.  
Uiterlijk maandagochtend verstuur ik de uitvraag naar bovenstaande organisaties.  
Met vriendelijke groet,
 
Marco van Dijk,
Senior adviseur / projectleider Economische Zaken
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisatie Ruimte
     
    Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
    Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht
    Telefoon 030 - 286 4569
  E-mail 
  Internet 
    Aanwezig Maandag tm vrijdag

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 











Morgen vallen er 8500 uitnodigingen voor de enquête op de bus bij de Utrechtse
ondernemers.
 
De enquête staat klaar onder www.hiemstraendevries.nl/ondernemer én
www.hiemstraendevries.nl/ondernemers om eventuele fouten daarin weg te vangen.
Corrie heeft zojuist de enquête getest en ondervond geen problemen en wij krijgen de
resultaten goed binnen.
 
Ik zal jullie de komende tijd op de hoogte houden van het aantal inschrijvingen.
 
Met vriendelijke groet,
 

 

 
Samen werken aan maatschappelijke prestaties. Lees meer over onze visie, aanpak en
resultaten op www.hiemstraendevries.nl
 

 

 



Van:
Aan:
Cc: Dijk, Marco van; 
Onderwerp: Re: de enquête is ready to go!
Datum: donderdag 1 november 2018 14:26:58

Nee, dat hebben we niet (meer) in kaart. Ik heb niets meer dan een lijst met adressen met de
waarde van de objecten. 
Mijn oplossing is ook niet waterdicht, want we kunnen het ook niet controleren. Mensen zouden dus
zomaar een naam in kunnen vullen. 
Helemaal lekker zit dit me allemaal niet. Ik zou wel graag willen weten hoe we hier mee omgaan bij
het interpreteren van de resultaten. Eerlijk gezegd heb ik spijt dat we niet hebben aangedrongen op
unieke codes. Kunnen jullie de antwoorden wel matchen met ip adressen? 
Jullie geruststelling als onderzoekers is welkom.... 

Met vriendelijke groet,

Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

O n

 het kader van de nieuwe wet AVG meld ik u het volgende: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Ondernemersfonds Utrecht staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

Op 1 november 2018 om 14:18 schreef 

 

Het is een kleine moeite om een vraag toe te voegen waarin om de naam gevraagd wordt.
Maar het anonieme karakter wordt dan wel steeds dunner.

Ik snap wel je zorgen. Hebben jullie in kaart welke objecten tot dezelfde eigenaar
behoren? Dan zouden we ze op die manier aan de achterkant eruit kunnen halen.

mailto:m.van.dijk@utrecht.nl
https://twitter.com/OfU030
https://www.linkedin.com/company/ondernemersfonds-utrecht
http://facebook.com/ondernemersfondsutrecht


 

Zou dat een optie zijn?

 

Tekstueel: zal ik aanpassen!

 

Groet,

 

 

Van:  
Verzonden: donderdag 1 november 2018 14:13
Aan: 
CC: Dijk, Marco van 

Onderwerp: Re: de enquête is ready to go!

 

Hoi,

Ik zie dat we niet ook nog naar de naam van de persoon vragen. Is dat bewust?
Hoe kunnen we nagaan of bijvoorbeeld grote vastgoedeigenaren niet voor een
hele reeks objecten invullen?

 

nog een persoonlijke suggestie: Misschien "zodat we kunnen checken" nog
aanpassen naar "zodat we kunnen controleren" ? Komt wat degelijker over.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

 



 

 

 

 

 

In het kader van de nieuwe wet AVG meld ik u het volgende: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Ondernemersfonds Utrecht staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

 

Op 1 november 2018 om 14:09 schreef 

 

Just checking: mag de oproep om deze in te vullen ook via social media etc
gedeeld worden?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

https://twitter.com/OfU030
https://www.linkedin.com/company/ondernemersfonds-utrecht
http://facebook.com/ondernemersfondsutrecht


 

 

 

 

 

 

In het kader van de nieuwe wet AVG meld ik u het volgende: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Ondernemersfonds Utrecht staat niet in voor
de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

 

Op 1 november 2018 om 14:05 schreef 

 

 Marco,

 

Morgen vallen er 8500 uitnodigingen voor de enquête op de bus bij de Utrechtse
ondernemers.

 

De enquête staat klaar onder www.hiemstraendevries.nl/ondernemer én
www.hiemstraendevries.nl/ondernemers om eventuele fouten daarin weg te vangen.

 heeft zojuist de enquête getest en ondervond geen problemen en wij krijgen
de resultaten goed binnen.

https://twitter.com/OfU030
https://www.linkedin.com/company/ondernemersfonds-utrecht
http://facebook.com/ondernemersfondsutrecht
http://www.hiemstraendevries.nl/ondernemer
http://www.hiemstraendevries.nl/ondernemers


 

Ik zal jullie de komende tijd op de hoogte houden van het aantal inschrijvingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Samen werken aan maatschappelijke prestaties. Lees meer over onze visie, aanpak
en resultaten op www.hiemstraendevries.nl

 

 

 

http://www.hiemstraendevries.nl/






Graag vraag ik uw reactie op het navolgende.

 

-Klopt dit?

-Zo-ja. Waarom ben ik als eigenaar van diverse panden (niet woningen) in Utrecht
hiervan niet op de hoogte gebracht;

-Welk criterium heeft u aangehouden om eigenaren en gebruikers aan te schrijven;

-Hoeveel eigenaren en gebruikers zijn er en wie heeft u aangeschreven ook in percentage
etc.;

-Welk bureau heeft u ingeschakeld, wat zijn de kosten en wie betaald dit?

 

Uw gedegene reactie zie ik gaarne p.o. tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,
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