VOT-reactie op Evaluatiecriteria SOT d.d. 12 december 2015
m.b.t. Ondernemersfonds Teylingen.
Teylingen 13 december 2015
Opmerkingen m.b.t. de VOT-notitie
1. De VOT zal zich nog beraden over het plaatsnemen in genoemde Evaluatiecommissie.
2. De Adviesraad dient zich alleen uit te spreken in het Jaarverslag van de Stichting (governance
code).
3. De evaluatie (middels enquête) dient niet uitgevoerd te worden onder de ondernemers,
maar onder alle betalers aan het fonds.
4. De zorg dat de evaluatie “betaalbaar en overzichtelijk” moet zijn wordt gedeeld. Opgemerkt
zij alleen dat een enquête onder 1600 deelnemers niet gratis kan worden uitgevoerd. Deze
kan vermoedelijk alleen onder auspicien van de gemeente worden uitgevoerd (adressen).
5. De evaluatiecriteria evalueren!
6. Naast heldere conclusies zouden ook aanbevelingen kunnen worden gedaan.
Aanvullende opmerkingen VOT
1. Bij evaluatie criteria nog opnemen:
- hoeveel bezwaren er zijn ingediend tegen de aanslag in 2016 en 2017
- wat de gemeentelijke kosten zijn geweest in 2015, 2016 en 2017
2. De punten 12, 13 ook kwantificeren
3. Punt 15 verder uitbouwen met communicatiecriteria:
- aantallen bezoekers website, gebruik SM, nieuwsbrieven, persberichten en bijeenkomsten.
4. Punt 16 aanvullen met kwalitatieve functioneringsvragen over bureau, directeur(?) etc. en
geconstateerde gebreken
5. Bij punt 21: “financiering” vervangen door “subsidiering”
6. Bij punt 22: aanvullende vraagstellen over visie “overtollige middelen”
7. Bij punt 23: aanvullen of de goedkeurende accounttansverklaring tijdig is afgegeven.
Idem voor Jaarstukken, Jaarverslag en Begroting (allen openbaar maken)
8. Bij Tenslotte: een onderscheid maken tussen “ondernemers” en “betalers aan het fonds”
Gemist wordt een publieke graadmeter (indicatie van wat de bewoners vinden).
9. Nulmeting: overzicht SOF-activiteiten 2016 en 2017 door andere partijen ook uitgevoerd in
2015, per uitvoeringsgebied (inclusief kostenoverzicht en waarderingsgraad)
10. Eindmeting: realisatie-overzicht van geplande SOF-activiteiten in 2016 en 2017
11. Planningmeting: overzicht van plannen voor 2018 per uitvoeringsgebied met
kostenbegroting
12. Uitbreiding Go/No go criteria met:
- kwalificatie bestuur, management, financiële middelen en nakomen afspraken.
- alleen doorgaan als tenminste de helft van de bijdrageplichtigen per cluster zich uitspreken;
waarvan 65% voor continuatie van dit fonds moet zijn (BIZ-norm). In clusters waar deze norm
niet gehaald wordt, retributie instellen.
13. Te allen tijde afschaffen van fonds indien in de proeftijd zelfverrijking en/of misbruik/fraude.

