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Maar ook een project als “De Garden” gaat Enkhuizen op

verantwoording en beleid. Dit introverte gedrag ging ten koste de kaart zetten. De bloemenpracht van weleer, voor de
van de exposure van het Ondernemersfonds Enkhuizen, maar

Koepoort, wordt in ere hersteld en met alles wat daar dan nog

leidde wel tot daadkrachtiger besturen.

bijkomt, wordt het een grote publiekstrekker voor de stad.

De aanvragen voor projecten liepen gestaag door, er kwamen

Dan wil ik afsluiten met het bedanken van al die vrijwilligers

mooie projecten tot stand waarover u in het jaarverslag meer

die met behulp van het Ondernemersfonds Enkhuizen hun

kunt lezen. Maar ook waren er projecten bij die terecht zijn

projecten hebben verwezenlijkt. Zij vormen de succesfactor

gekomen in de Corona problematiek. Een daarvan betreft

van ons Ondernemersfonds Enkhuizen. Het fonds kijkt voor

het zeilevenement van wereldformaat. Deze worldcup in de

het komende jaar uit naar een vruchtbare samenwerking

8 meter klasse zou in Enkhuizen plaatsvinden in de zomer

met u. En daarnaast hopen wij dat vele nieuwe gezichten de

van 2020 en wordt nu uitgesteld naar volgend jaar. Overigens

weg naar het Ondernemersfonds Enkhuizen zullen weten te

betreft het hier een toekenning van het fonds uit 2018.

vinden, ook naar hen kijken wij uit.

Even ter intermezzo, als dan toch Corona ter sprake komt,

En al diegenen die alles “voorbij hebben zien komen”, ik hoop

speciaal hier op gericht kwam in dit voorjaar een speciale

dat ze ervan hebben genoten.

crisis-pot ter beschikking van € 30.000. We zijn er best wel
trots op dat we dit zo snel tot stand hebben kunnen brengen

Ook in 2020 is het Ondernemersfonds Enkhuizen er weer, van

en mooie projecten hebben kunnen ondersteunen. Maar

elkaar, voor elkaar en met elkaar.

daarover meer in het volgende jaarverslag.
Voor mij persoonlijk sprong in 2019 het project “fusie MKBWSE” er bovenuit. Waarom, zult u zich terecht afvragen, want
er zijn zoveel mooie activiteiten tot stand gekomen.

JAZZNETWERKEN
Na vier jaar is Jazznetwerken niet meer weg te denken uit
de agenda’s van ondernemers en bestuur in Enkhuizen. Het
evenement is een initiatief van de Ondernemers Federatie
Enkhuizen en Stichting Jazzfestival. Door de ondernemers
meer te betrekken bij het Jazzfestival wordt het draagvlak
onder deze groep vergroot. Het is een bewuste keuze van de
Ondernemers Federatie Enkhuizen en Stichting Jazzfestival
om ondernemers en bestuur SED breed uit te nodigen om
kennisuitwisseling te stimuleren. Een sterk netwerk stopt nou
eenmaal niet bij de gemeentegrens.
Op donderdagavond 13 juni waren circa 130 deelnemers
aanwezig om te genieten van swingende live Jazz en een
heerlijk buffet.

JAZZFESTIVAL
Het Jazzfestival is het grootste evenement van Enkhuizen. Al
meer dan 40 jaar weten bezoekers uit binnen- en buitenland
Enkhuizen te vinden voor dit toonaangevende festival. Van
het intieme Friends of the Festival tot de kroegentocht en
gospel op zondag, het is één groot feest. De zaterdagmiddag
staat traditiegetrouw in het teken van de Street Parade. Voor
deze gratis drukbezochte middag heeft Stichting Jazzfestival
Enkhuizen aan het Ondernemersfonds een bijdrage gevraagd
voor o.a. podia, mobiel sanitair en drinkwaterpunten. De
Street Parade trok circa 5000 bezoekers naar de stad.

ENKHUIZEN BOEIT
Voor een tijdelijke ondersteuning bij de productie van het
blad Enkhuizen Boeit werd er door het TPE een aanvraag
gedaan bij het Ondernemersfonds. Deze aanvraag werd
later ingetrokken nadat de ondersteuning niet meer nodig
bleek te zijn.

SSE ROMPBEGROTING

VAKANTIEBEURS
De aanvraag van de VVV voor een bijdrage aan

Voor 2019 heeft Stadsmanagement Enkhuizen gelden

de Vakantiebeurs werd afgewezen door de

gevraagd voor de rompbegroting. In de rompbegroting

toetsingscommissie. Als reden hiervoor werd aangegeven

wordt o.a. bijgedragen aan de kosten voor leegstandsaanpak,

dat er sprake is van substitutie, deze activiteit hoort onder

ondersteuning bij evenementen, de tweede fase van het

HbA te vallen.

KVO traject, de microsite Enkhuizen Boeit, stadscoördinator,
secretariaat, communicatie via Social Media, administratieen accountant kosten.

UITDAGEND ENKHUIZEN
Zaterdag 28 september 2019 was de binnenstad van
Enkhuizen het podium voor UITDAGend Enkhuizen. Dit
ééndaags festival waar alle culturele partijen van de stad de
ruimte krijgen om zich te presenteren werd georganiseerd
op initiatief van MADhouse, het Enkhuizer platform voor
kunst en cultuur. De hele dag kon jong en oud genieten van
dans- en toneelvoorstellingen, optredens, demonstraties en
workshops. Het tweejaarlijkse evenement stelt volgens de
toetsingscommissie iedereen in de gelegenheid om kennis te
maken met de rijke culturele sector in Enkhuizen.

HANGING BASKETS

GITAARFESTIVAL ENKHUIZEN

In mei 2019 werden de bezoekers van de binnenstad

Op zaterdag 16 juni werd het Gitaarfestival Enkhuizen

verrast door een kleurige aanblik van de

georganiseerd. Op verschillende locaties in het binnen- en

Westerstraat en het Venedie. In totaal werden

buitenmuseum kwamen muziekliefhebbers naar dit ultieme

er 45 hanging baskets met bloeiende

gitaarfeest om te kijken en luisteren naar inspirerende

planten opgehangen. De ondernemers

optredens van zowel professionals als amateurs. Door

in de Westerstraat kregen veel

de brede programmering met fado, tango, jazz, singer-

complimenten over de

songwriters, blues, fingerstyle en Hot-Club trok Gitaarfestival

verzorgde uitstraling en

Enkhuizen circa 3500 bezoekers. Het Ondernemersfonds

ook via Facebook werd

droeg bij aan de promotiemiddelen voor het Gitaarfestival.

er enthousiast
gereageerd.

GOUDEN EEUW STADSWANDELING
In het kader van het Gouden Eeuw jaar heeft de VVV een
aanvraag ingediend voor een stadwandeling passend bij het
thema. Samen met historische vereniging Oud Enkhuizen

Ontdek de Gouden Eeuw
van Enckhuysen

werd een tocht door het stadscentrum ontwikkeld. Dankzij

SPRING IS IN THE AIR
Winkeliersvereniging WSE-MKB organiseerde in het weekend
van 6 en 7 april een nieuw evenement, ‘Spring is in the air’

een bijdrage uit het Ondernemersfonds werd het mogelijk

met als doel het lokaal winkelen te stimuleren. In de winkels

gemaakt een gedrukte versie van de wandeling beschikbaar

kon het winkelend publiek terecht voor ludieke acties en

te stellen aan toeristen en stadsgenoten.

aantrekkelijke kortingen. Op straat speelden de Blaaskaken
vrolijke muziek, ook liepen er steltlopers, was er een
springkussen en een suikerspinnenkraampje. Alles bij elkaar
zorgde voor een gezellige drukte in de Westerstraat.

Ook zo nieuwsgierig
als ons Aagje?

OPENING VAARSEIZOEN 2019
In het Paasweekend vond op het landje van Top een gratis toegankelijk tweedaags festival plaats. Met het
festival werd de opening van het watersport- en toeristenseizoen in Enkhuizen gevierd. Het landje van
Top veranderde in een gezellig festivalterrein met Foodtrucks, theater, yoga, live muziek en DJ’s.
Ook waren er activiteiten op het water. Er werd gevaren, gesupt en gezeild met Zeilschool
Enkhuizen, de EWVA en Skutsje ‘De Drie Haringen’. Kinderen vermaakten zich op de
kidszone met springkussens en een klimmuur. Waaghalzen konden abseilen vanaf de
Drom. Het prachtige weer met onverwacht hoge temperaturen maar zeker ook de
relaxte festivalsfeer zorgden voor een bijzonder geslaagd evenement.

FUSIEKOSTEN WSE-MKB

JUBILEUMEVENEMENT OUD ENKHUIZEN

PME ROMPBEGROTING

Eind 2019 werd de fusie tussen WSE en MKB een feit. Voor de notariskosten werd er een

Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan

Voor 2019 diende het bestuur van

aanvraag ingediend bij het Ondernemersfonds. De toetsingscommissie is van mening dat de

organiseerde historische vereniging Oud

Parkmanagement Enkhuizen een

fusie de efficiency en economische samenwerking binnen de stad zal versterken.

Enkhuizen op zaterdag 22 juni 2019 een

rompbegroting in waarmee de volgende

manifestatie waarbij erfgoed op een unieke

zaken werden bekostigd: Parkmanager,

manier bij elkaar werd gebracht. Voor de kade

KVO traject, communicatie, website,

van het Snouck van Loosenhuis, één van de

secretariaat, administratie- en

De maand december stond de Westerstraat in het teken van

belangrijkste monumenten van Enkhuizen,

accountants kosten.

Sinterklaas en Kerst en organiseerde winkeliersvereniging

werden de Kamper Kogge en de Halve Maen

WSE-MKB een aantal leuke activiteiten die hier op aansloten.

aangelegd wat een prachtig beeld opleverde.

Vol enthousiasme stortten de kinderen zich op de Pieten

Op de historische schepen en door het oude

Bootcamp, werd er gesmikkeld van poffertjes en ademloos

patriciërshuis werden groepen rondgeleid.

geluisterd naar de zingende ijsprinses.

Langs de kade voor het Snouck van Loosenhuis

DECEMBER FEESTMAAND

stonden kramen voor organisaties die zich

EXPOSITIE GOUDEN EEUW IN DE WESTERKERK

met erfgoed bezighouden. Archeologie West-

Op initiatief van de NBTC werd 2019

Friesland, de Librije in de Westerkerk, Oud

uitgeroepen tot het ‘Jaar van de

Hoorn, Stadsherstel Enkhuizen, Suyder-cogge

Gouden Eeuw’. Hierop haakte Stichting

en het Zuiderzeemuseum waren op uitnodiging

Cultuurcentrum De Wester aan met

van Oud Enkhuizen aanwezig om uitleg te

een tentoonstelling over roemrijke

geven over hun activiteiten. De bijeenkomst

Enkhuizer zeehelden waarvan een

trok circa 1000 bezoekers van binnen en buiten

aantal rouwborden nog steeds terug

de stad.

te vinden is in de Westerkerk. Via 18
banners werd in twee talen informatie
gegeven over de diverse handelsroutes,
zeeslagen en grote rijkdom van
Enkhuizen in de Gouden Eeuw. Door
de bijdrage van het Ondernemersfonds
kon de expositie gratis worden bezocht
door circa 15.000 bezoekers.

Inloopconcerten:
Stadhuis • Drommedaris • Het Wapen van Enkhuizen Zuiderkerk • G.v.A.C. Nieuwstraat
Route:
Breedstraat • Bocht • Zuider Havendijk • Kalksteiger • Zwaanstraat • Zuiderspui Dijk •
St. Jansstraat • Torenstraat • Zuiderkerksteeg • Baansteeg • Nieuwstraat Westerstraat

ENKHUIZEN BIJ KAARSLICHT

KERSTFESTIJN

Slotzang:
20.45 tot 21.30 uur in de Zuiderkerk door het Enkhuizer Koor en anderen

21e edit

ie

Zaterdag 21 december 2019
van 18.45 tot 21.00 uur

De 21e editie van Lichtjesavond vond plaats op zaterdag
21 december.
ENKHUIZEN
2019

PLANVOORBEREIDING DE GARDEN
Vanuit trekkingsgebied Westeinde werd er een bijdrage beschikbaar gesteld

Een bruisend weekend, vlak voor de kerst, in de oude binnenstad.

Het Suud werd sprookjesachtig verlicht met duizenden kaarsen en

voor de planvoorbereiding van project De Garden. Dit ambitieuze project zal de

Vrijdag 20 december 14.00-21.00 uur

waxinelichtjes. Op verschillende locaties langs de route
was muziek te
KERSTMARKT

komende jaren gestalte krijgen op een terrein bij de Koepoort. De Garden wordt

KERSTMARKT met bijzondere kerstfiguren. Let op! Ook heel veel speciale kerstkoopjes in de winkels zelf.
In de feestelijk versierde Westerstraat/Vijzelstraat wachten u ongelooflijk aparte aanbiedingen.

horen zoals in de drukbezochte Zuiderkerk. Het
gratis evenement trekt
Zaterdag 21 december 14.00-18.00 uur

een parkachtige tuin vol met bomen, bloemen, ( vergeten) groenten en kruiden.

KERSTFESTIJN voor jong & oud
jaarlijks vele bezoekers uit Enkhuizen en ver daarbuiten.

De tuin krijgt een educatief en sociaal maatschappelijk karakter. Doel van het



Ga op bezoek bij de Kerstman en zijn hulpjes, voor alle kinderen een aardig woord en wat lekkers!
Gezellig met de Kerstloopgroepen in de feestelijk versierde Westerstraat/Vijzelstraat.

initiatief is om een breed publiek kennis te laten maken met zaden, planten en

Zaterdag 21 december 18.45-21.00 uur

ENKHUIZEN bij KAARSLICHT

innovaties op dit gebied. Via schooltuinen zullen kinderen in contact worden

21ste editie Start in de Westerkerk (open om 17.00 uur) met om 18.50 uur de opening door de Burgemeester.
Van 19.00 tot 20.00 uur doorlopende vuurspuwersshow voor de Westerkerk.
Van 18.00 tot 21.30 uur duizenden kaarsjes in de sfeervolle oude vissersbuurt `t Suud.
Van 19.00 tot 21.00 uur muziek in de kerken, Wapen van Enkhuizen en Drommedaris aan de route
en om 21.00 uur slotsamenzang in de Zuiderkerk.

gebracht met de groene sector.



Zondag 22 december 14.00 – 17.00 uur

KERSTMUZIEK en mystery performers
Oudhollands IJssleebaantje met poffertjeskraam bij de Westerkerk
Tijdens dit evenement is er een Expositie over de Gouden Eeuw
in museum Sow to Grow

Info en het actuele programma:
www.enkhuizenbijkaarslicht.nl
Winkelstad
Enkhuizen

LEKKER AAN DE DIJK

Route:
Westerkerk • Westerstraat • Zuiderkerk • Zuiderhavendijk • Drommedaris
Bocht • Breedstraat • Oud Katholiekekerk • Wapen van Enkhuizen

www.enkhuizenbijkaarslicht.nl

Op 4 juli liet de Enkhuizer horeca zich van

foto: Fotostudio Ruiter

HARRY
GROOT
BOUW

zijn beste kant zien tijdens Lekker aan de

REGIOKAART EN APP

Dijk. Enthousiaste ondernemers, heerlijke
hapjes een goed glas en live muziek

De VVV ontving een bijdrage om te

zorgden voor een zeer geslaagde 13e

participeren in de regiokaart van HbA. De

editie. Om aan te sluiten bij het Gouden

kaart heeft een oplage van 100.000 stuks

Eeuw jaar werd het evenement in stijl

en wordt verspreid via 500 locaties. De

aangekleed waarvoor een bijdrage werd

regiokaart schonk in 2019 extra aandacht

gevraagd aan het Ondernemersfonds.

aan het Gouden Eeuw jaar. Een mooie
gelegenheid voor Enkhuizen om zich bij
toeristen te profileren als Gouden Eeuw stad.
Daarnaast werd er een speciale Gouden
HARRY
GROOT
BOUW

Eeuw app ontwikkeld met een wandelroute
door het historisch centrum van Enkhuizen.

HARDDRAVERIJVERENIGING
De Harddraverijvereniging heeft een aanvraag gedaan voor nieuwe kassahokjes.
Deze aanvraag is tot nader order aangehouden.

FEESTVERLICHTING WINTER

NME EDUCATIEVE KEUKEN

Van november 2019 tot en met februari 2020 hebben

Stichting Natuur en Milieu Educatie Enkhuizen e.o. heeft een

de inwoners van Enkhuizen weer kunnen genieten van

aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de educatieve

een sfeervolle feestverlichting in de binnenstad van

keuken. Deze aanvraag is tot nader order aangehouden.

Enkhuizen. Afgelopen jaar zijn schilden met het wapen van
Enkhuizen toegevoegd aan de feestverlichting. Op social
media werd veelal lovend geschreven over de sfeervolle
binnenstad van Enkhuizen, mede mogelijk gemaakt door het
Ondernemersfonds.

SCHOOLTUIN
Gedurende 6 maanden per jaar worden er op de schooltuinen
en pluktuin wekelijks circa 200 leerlingen ontvangen. Zowel
bij de leerlingen als medewerkers en bezoekers is er een
grote behoefte aan opbergmogelijkheden, een goede
schuilplaats, toiletvoorziening en overdekte instructieruimte.
In 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een
verplaatsbare seizoensgebonden huisvesting. Met een
bijdrage uit het Ondernemersfonds is hiervoor een oplossing
gevonden in de vorm van een verrijdbare pipowagen.

NV NOORD-HOLLAND NOORD
Voor het 40 jarig jubileum van Ondernemersvereniging
Enkhuizen Onderneemt werd al in 2019 gestart met de
voorbereiding voor de talkshow NV Noord-Holland Noord.
Op donderdag 12 maart 2020 vond de talkshow plaats in
Brouwerij De Werf. Presentatoren Jaap Sluis en Bas de Regt
namen de toehoorders mee langs de belangrijke landelijke
en regionale ontwikkelingen, creatieve oplossingen en
innovaties.

OVERZICHT AANVRAGEN ONDERNEMERSFONDS ENKHUIZEN 2019

NR

Project 2019

Indiener

Gevraagde
Bijdrage

Toegekend
Bedrag

201901-I

Jazznetwerken

Stichting Jazzfestival/ OFE

2.170

2.170

201902-I

Jazzfestival

Stichting Jazzfestival/SSE

7.110

7.110

201903-I

Enkhuizen Boeit

Toeristisch Platform Enkhuizen

3.000

ingetrokken

201904-I

Vakantiebeurs 2019

VVV Enkhuizen e.o.

2.000

afgewezen

201905-I

Rompbegroting 2019

Stadsmanagement Enkhuizen

201906-I

UITDAGend Enkhuizen

Madhouse

201907-I

Hanging Baskets

Stadsmanagement Enkhuizen

202008-I

Gids stadswandeling Gouden
Eeuw

VVV Enkhuizen e.o.

201909-I

Gitaarfestival Enkhuizen

de Gitaarsalon

201910-I

Opening Vaarseizoen

201911-I

201917-II

Enkhuizen bij kaarslicht

Stichting Enkhuizen bij
Kaarsllicht

9.950

7.850

201918-II

Regiokaart en app

VVV Enkhuizen e.o.

5.000

5.000

201919-II

Planvoorbereiding De Garden

Stichting De Garden

35.000

35.000

201920-II

Lekker aan de Dijk

Cultureel centrum De Drom

500

500

202021-O

Vervangen kassahokjes

Enkhuizer Harddraverij
Verenging

4.500

aangehouden

12.500

12.500

20.000

20.000

201922-III

Feestverlichting

Stadsmanagement Enkhuizen

5.000

5.000

201923-IV

Schooltuinen

Natuur en Milieu Educatie
Enkhuizen

9.135

9.135

10.000

10.000
201924-IV

NV Noord-Holland Noord

Enkhuizen Onderneemt

5.000

5.000

3.500

3.500
201925-IV

Educatieve keuken

Natuur en Milieu Educatie
Enkhuizen

4.868

aangehouden

207.328

169.268

595

595

Skutsje Zeilvereniging 3
Haringhen

3.000

3.000

Spring is in the air

WSE/MKB

6.500

6.500

201912-I

Fusie MKB/WSE

WSE

3.000

2.493

201913-I

Decembermaand feestmaand

WSE

15.000

11.415

201914-I

Jubileumevenement Oud
Enkhuizen

Vereniging Oud Enkhuizen

5.000

5.000

201915-I

Rompbegroting PME

Parkmanagement Enkhuizen

32.500

15.000

201916-II

Expositie Gouden Eeuw
Westerkerk

Cultureel centrum de Wester

2.500

2.500

FONDSVERDELING

ENKHUIZEN POSTCODEGEBIEDEN

EVALUATIE 2019

Evaluatie Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen.
Zoals in het jaarverslag is verwoord, werd in 2019 veel aandacht besteed aan interne procedures, beleid en verantwoording.
Het Fonds staat er solide voor en is toekomstbestendig. Vanwege de huidige Coronaperikelen (in 2020), wordt er digitaal
vergaderd. Dit verhoogt de responssnelheid van het bestuur, waardoor beslissingen sneller kunnen worden genomen. Er
wordt meer, korter en bondiger vergaderd waardoor procedures sneller worden doorlopen.
Het voorschot van € 225.000 uit de OZB-opslag kwam op 18 juni 2019 bij het fonds binnen en op 24 oktober 2019 het tweede
deel van € 75.000. We hebben geen bericht van de gemeente gehad dat er invorderingskosten zijn geweest.
Voor 2019 was het totaalbedrag van € 300.000 beschikbaar. Het bestuur heeft op grond van de gegenereerde opbrengsten
naast haar eigen kosten, per gebied de volgende opbrengsten gebudgetteerd, naar rato van de OZB-opbrengsten.
Gebied

budget
2019

surplus

besteed

2018		2019

Bedrijfsterreinen

62.123

15.552

15.000		

Stad Binnen

72.739

12.882

65.158

Stad Buiten

25.092

35.363

7.879

6.896

Westeinde-Haling

21.168

29.641

44.135

Stadsbreed

40.500

- 7.861

31.880

Cultureel Maatschappelijk

40.500

18.467

13.095

€ 270.000

€ 110.941

€ 169.268

Buitengebied

Totaal

			

Analyse bestedingen en activiteiten;
In 2019 zagen we een groter aantal aanvragen die hogere bedragen betreffen en meer samenhang vertonen. Het totaalbedrag
aan toekenningen lag iets hoger dan in 2018, alhoewel beneden verwachting. Ons inziens heeft dit te maken met de
interngerichtheid van het bestuur in 2019. Die gerichtheid zal keren in 2020, maar hoe de Coronacrisis uitpakt op het aantal
aanvragen is nu nog niet bekend. Er zullen wel minder evenementen zijn, dus hoogstwaarschijnlijk ook minder aanvragen.

EVALUATIE 2019

BESTEDINGEN PER GEBIED

Op de bedrijfsterreinen was Stichting Parkmanagement

Westeinde-Haling Dit gebied heeft in 2019 een inhaalslag

Het Bestuur en Toetsingscommissie trekken de conclusie

operationeel. De ambities voor 2019 lagen hoger dan

gemaakt. Het project “De Garden” is er een resultaat van, en

dat het jaar 2019 succesvol is verlopen, doch ook voor

waargemaakt. Het toegekende bedrag werd daarmee

ook de Schooltuinen van Stichting Natuur- & Milieueducatie

verbetering vatbaar is geweest. 2020 wordt vol vertrouwen

neerwaarts bijgesteld op € 15.000. Gelukkig zien we in 2020

Enkhuizen. Men weet ons inmiddels te vinden, ook in 2020

tegemoet gezien, enthousiasme is er voldoende voor

een positieve kentering.

kwamen al aanvragen binnen.

aanwezig. En wat de coronagevolgen betreft is het voor het
bestuur koffiedik kijken. Wellicht kan ondersteuning hier en

In Stad Binnen was Stichting Stadsmanagement operationeel

Stadsbreed heeft het beschikbare geld exact besteed.

en de winkeliersvereniging WSE pakte de zaken energiek aan,

Diverse projecten zijn er gerealiseerd.

daar worden uitgebreid.
HH, 13 mei 2020

nu ook samen met het gefuseerde MKB-Enkhuizen. Diverse
activiteiten zijn georganiseerd en voor 2019 is gezamenlijk

Cultureel. Deze sector heeft het fonds in 2018 beter weten te

een activiteitenprogramma opgezet en waargemaakt. Het

vinden dan in 2019. Voor 2020 zijn we hoopvol gestemd, doch

betrof hier ruim € 65.000 aan bijdragen.

Corona kon nog wel eens een streep door de rekening zetten.

De ontwikkeling van de aanvragen van Parkmanagement en

Maatschappelijk vinden de eerste gesprekken plaats. Men

Stadsmanagement wordt voortdurend met de organisaties

weet ons inmiddels te vinden, wat vooruitkijkend ook het

besproken en deze worden uitgebouwd tot een jaaraanvraag.

geval in 2020 werd met de Corona crisis pot.

Voorafgaand aan het lopende jaar wordt een begroting met
toelichting ingediend. En na het jaar wordt een uitgebreide

Share Point. Aan het eind van het verslagjaar 2018 zijn

verantwoording overlegd.

initiatieven genomen om een centraal archief te ontwikkelen.
Bestuur en leden van de Toetsingscommissie kunnen te allen

In Stad Buiten (buiten de vesting) blijven de aanvragen ver

tijde bij de centrale documenten. Als zodanig is dit interne

achter. Voor het Ondernemersfonds is hier nog het nodige

project gerealiseerd.

werk te verzetten.
Toetsingscommissie. De criteria die zijn gedefinieerd voor
In het Buitengebied is (nog) geen organisatie aanwezig. SOE

deze commissie zijn geëvalueerd voorjaar 2019. Hiertoe

heeft agrarische bedrijven aldaar benaderd en was in gesprek

werd door de toetsingscommissie een voorzet gegeven. En

met enkele initiatiefnemers. Tot nog toe zijn we in afwachting

die voorzet werd opgevolgd. De toetsingscommissie en het

van initiatieven aldaar.

bestuur zijn beter op elkaar afgestemd geraakt.
Restant saldo 2019. Dit is gevoegd bij de budgetten voor
2020 van de gebieden conform de verdeelsleutel.
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*De�Uitvoeringsovereenkomst�Ondernemersfonds�Enkhuizen�treedt�in�werking�op�1�januari�2018�en�loopt
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Bestemmingsreserve�per�1‐1‐2019

€�����111.508,00

�Ontvangen�subsidie�in�2019�van�gemeente�Enkhuizen�(over�de�periode�1‐1‐2018�t/m�31‐12‐2021)�
Totale�uitgaven�in�2019

€�����300.000,00
€�����411.508,00
€�����200.117,00

Bestemmingsreserve�per�31‐12‐2019

€�����211.391,00 *

*De�Uitvoeringsovereenkomst�Ondernemersfonds�Enkhuizen�treedt�in�werking�op�1�januari�2018�en�loopt
tot�31�december�2021.
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