
Einde ondernemersfonds.     8 maart 2019 

Het bestuur OFT constateert dat er onvoldoende beroep gedaan wordt op 

de haar te beschikking gestelde middelen voor bestedingsdoelen die 

overeenkomen met haar oorspronkelijke doelstellingen. De VOT achterban 

was hier al achter gekomen en sprak hierover het bestuur VOT vorig jaar 

op aan. Het VOT bestuur heeft hier in een gesprek met het OFT bestuur 

betreffende de besteding van het geld in het ondernemersfonds haar 

zorgen geuit. De aanvragen die gedaan waren aan het OFT, ten tijde van 

dat gesprek waren minimaal en ook nog eens van en voor de zelfde 

groepjes die vóór een OFT waren. In het gesprek met het OFT hebben wij 

gevraagd openheid te geven over hun gevoerde werkwijze, dit is keer op 

keer geweigerd. Tevens hebben zij categorisch geweigerd om inzicht te 

geven in hun financiële beleid. De doelstellingen die werden gefinancierd 

hebben volgens de VOT niets bijgedragen aan de economische verbetering 

van Teylingen. In de drie kernen zijn geen nieuwe ontwikkelingen 

gerealiseerd.  

Nadien heeft de VOT samen met de TOV een verzoek gedaan aan de 

politiek voor een gesprek met alle belanghebbende partijen. Dat gesprek 

heeft plaats gevonden op 6 november 2018. Tijdens dit gesprek verzocht 

De VOT het OFT voor vier maanden op slot te doen. Zodat eindelijk de 

groot betalers (lees: buitenondernemers) de kans kregen na te denken 

over de besteding van hun bijdragen. Hiermee hoopte het VOT bestuur 

een bijdrage te kunnen leveren aan eenheid onder ondernemend 

Teylingen. Tot onze verbazing kon het OFT niet direct op slot maar pas op 

1 december. Alleen bleek toen dat er ineens in twee weken tijd heel veel 

aanvragen werden gedaan door de eerder genoemde groepen. De 

totstandkoming van deze aanvragen heeft aangetoond hoe twijfelachtig 

gewerkt wordt met de statutaire doelstellingen van dit OFT.  

Uiteindelijk is nu gebleken dat het bestuur van het OFT niet het bredere 

belang heeft gediend van ondernemend Teylingen, maar slechts ten 

gunste van een klein clubje. Het bestuur van de VOT heeft in de 

achterliggende periode gewezen op het convenant, wat het OFT bestuur 

overeengekomen was met de gemeente Teylingen tijdens de start met het 

ondernemersfonds. Daarin staat duidelijk dat bij beëindiging van de 

proefperiode van het OFT het aanwezige geld terug zou worden gestort 

naar de algemene middelen van de gemeente Teylingen. Als  hiernaar 

gehandeld was, had dit veel van de huidige problemen voorkomen.  

Het VOT bestuur gaat er vanuit dat de aanwezige gelden die aanwezig 

waren op 6 november nu retour betaald zullen worden aan de gemeente 

Teylingen. En dat het bestuur van het OFT hiermee laat zien dat zij de 

buitenondernemers serieus nemen met hun bijdrage aan dit fonds. Alleen 

met deze afronding kan er eindelijk gewerkt worden aan een toekomst 



met alle ondernemers in Teylingen. Iets wat wij lezen in de statutaire 

doelstelling van dit OFT bestuur. Eenheid onder de ondernemers van 

Teylingen ondersteunen.  

Met een juiste afhandeling van dit OFT bestuur te weten een financiële 

afrekening per 6 november kan er eindelijk een einde komen aan alle 

ellende die door het ondernemersfonds veroorzaakt is. Mocht het OFT 

bestuur anders beslissen dan staat de VOT vrij in de dan te nemen 

juridische stappen richting dit bestuur.  

De VOT staat voor eenheid. Iets waar wij ons als bestuur VOT sterk voor 

blijven maken. 

 

Namens het bestuur VOT  

 


