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Betreft: Opslag OZB 2014 voor Het Fonds 
 
 
Geacht College, geachte heer Van Keulen, beste Joost, 
 
In het vervolg op onze brief van 2 oktober jl. en naar aanleiding van de gevoerde gesprekken  informeren 
wij u over de uitkomst van onze beraadslagingen. 
 
In 2012 heeft uw College een verhoging van de OZB doorgevoerd van 0,5%. Naar aanleiding van de 
indertijd in de Raad gedane toezegging dat het een incidentele verhoging voor 2013 betreft zijn de 
partners in Het Fonds voor 2013 akkoord gegaan met een opslag op de OZB van 6%. 
Met de brief van 2 oktober jl. heeft Het Fonds u gevraagd om wederom een toeslag van 6% toe te passen. 
Bij dit besluit van Het Fonds is de gemeente gevraagd de incidentele opslag van 0,5% in 2014 niet toe te 
passen. U heeft ons helaas moeten melden dat uw College, ondanks de in november 2012 gedane 
toezegging in de Raad, de doorgevoerde OZB verhoging van 0,5% vooralsnog niet ongedaan wil maken.  
Op grond van dit besluit heeft het fondsbestuur zich beraden. Hierbij is met name de totale collectieve 
lastendruk voor ondernemend Groningen in ogenschouw genomen. Het fondsbestuur heeft, samen met 
de voorzitters van de bedrijvenverenigingen, daarom besloten het opslagpercentage voor 2014 vast te 
stellen op 5,5%.  
Overigens gaat het fondsbestuur er wel vanuit dat de gemeente nog inhoudelijk reageert op de brief van 
2 oktober jl.  
 
Tot slot kunnen wij u melden, dat het evaluatietraject van Het Fonds voorspoedig verloopt. Begin 
december wordt het evaluatietraject afgerond. Het fondsbestuur hoopt met u, op basis van de resultaten 
en aanbevelingen, de komende maanden te werken aan een besluit voor continuering van Het Fonds. 
 
Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen heeft vernemen wij dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen  

 
K.J. Holtman 
Fondsmanager 
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