Aan de Raadsleden van de gemeente Teylingen
Cc: College van B&W en Griffie

Betreft: Stichting Ondernemersfonds Teylingen

Teylingen, 20 oktober 2015

Zeer geacht Raadslid,
Woensdag 29 oktober beslist u over het Collegevoorstel om een ondernemersfonds van start te laten
gaan per 1 januari 2016.
De VOT is geen voorstander van dit voorstel. Onze argumenten kent u.
De reden van dit schrijven gaat niet over gelijk hebben of gelijk krijgen. Wij maken ons oprecht
zorgen over de tweespalt tussen TOV en VOT en het effect hiervan op de start van het fonds. Ook
maken wij ons zorgen over de uitwerking van het fonds in fiscaal juridisch opzicht en over de
uitwerking van de plannen van het fonds.
Bij het aandragen van oplossingen voor de ontstane tweespalt kan de VOT een rol spelen. Wij zijn
bereid mee te denken over de wijze waarop het grote aantal TOV-lidmaatschap-opzeggers
overgehaald kan worden terug te keren naar de TOV.
Het tweede punt ligt moeilijker. Over de levensvatbaarheid van het fonds wordt veel geschreven.
Inhoudelijk zijn er vragen en bedenkingen. Daarom stellen wij voor dat de Raad het College de
opdracht geeft een onafhankelijk expert de plannen te toetsen. Het is onze overtuiging, dat dit tot
rust zal leiden onder de ondernemers die wij vertegenwoordigen en een einde kan maken aan
aansporingen om het fonds c.q. de OZB-opslag aan te vechten.
Wij hebben contact gezocht met het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden
(ESBL). De heer mr. dr. A.W. Schep, wetenschappelijk onderzoeker bij dat studiecentrum is bereid de
raadsstukken m.b.t. het fonds fiscaal juridisch te screenen. De heer Schep is een autoriteit op het
gebied van ondernemersfondsen en is onder meer op dit onderwerp gepromoveerd (Naar
evenwichtig bijzonder kostenverhaal door gemeenten, Delft: Eburon 2012). Het ESBL is een
onderzoekscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat enkel onderzoeksopdrachten
aanneemt waarbij op basis van wetenschappelijke waarden en onafhankelijk kan worden
gerapporteerd. Dit is ook de reden dat het ESBL slechts bereid is de onderzoeksopdracht te
aanvaarden wanneer de behoefte daaraan ook wordt gedragen door de gemeente.
Wij hopen dat u het met ons eens bent dat het – gegeven de commotie rond dit onderwerp –
verstandig is om voordat een definitief besluit is genomen over de startdatum van het fonds een
stand still in te lassen onder het mom van ‘bezint eer ge begint’.
Wanneer de gemeenteraad met ons voorstel kan instemmen, dan is het ESBL in staat om in de eerste
week van november van de bevindingen in de vorm van een rapport verslag te doen.

Wij zijn van mening dat dit een richting kan zijn voor een duurzame oplossing van enerzijds het
conflict tussen TOV en VOT en, anderzijds de acceptatie van een fonds onder ondernemers kan
bevorderen. Dit in het belang van het ondernemingsklimaat in Teylingen.
Wij verzoeken u een amendement, inhoudende bovengenoemd voorstel bij het College in te dienen.
Graag bereid tot nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,
Nicolet van Steijn, woordvoerder VOT
06 104 50 562

