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VERSLAG Algemene Ledenvergadering 
Ondernemers Federatie Schagen (OFS) 
 
Datum bijeenkomst: dinsdag 2 september 2014 
Inloop:   19:30 uur 
Start bijeenkomst:  20:00 uur 
Locatie:  De Ooievaar, Dorpsstraat 186,  1749 AK Warmenhuizen 
Onderwerpen:  OFS en Ontwikkelingsbedrijf NHN 
___________________________________________________________________________________ 
1.   Opening 
Hans Bouterse opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te heten. De OFS is blij met de 
hoge opkomst. Door de aanwezigheid van ruim 100 ondernemers/onderneemsters wordt het belang van de 
OFS onderstreept en hieruit blijkt de interesse van ondernemers in de OFS. 
Hij geeft aan dat wethouder Bouwes later aan zal schuiven, aangezien hij eerst een andere vergadering bij 
moet wonen. Daarbij maakt Hans Bouterse alvast van de gelegenheid gebruik om een compliment te maken 
aan de wethouder. Mede dankzij de betrokkenheid en inzet van wethouder Bouwes is het uiteindelijk gelukt 
om de overeenkomt tussen gemeente en OFS te realiseren. Vanaf 1 oktober zal de beoogd wethouder, 
André Groot, zijn portefeuille gaan bekleden. Hans Bouterse spreekt de wens uit dat de samenwerking met 
hem net zo goed zal verlopen als met wethouder Bouwes.  
 
2.   Algemeen OFS 
2.a Oprichting OFS_ De OFS is onder andere opgericht omdat de gemeente graag één aanspreekpunt 
namens de diverse ondernemersverenigingen wilde hebben na de fusie tussen Harenkarspel, Schagen en 
Zijpe. De OFS heeft 4x per jaar overleg met het college of een afvaardiging daarvan. De OFS 
vertegenwoordigt de ondernemersverenigingen uit de gemeente Schagen en hun leden. Er wordt vaak 
gevraagd hoe ondernemers lid kunnen worden van de OFS. Hans Bouterse geeft aan dat dit niet kan. 
Ondernemers dienen lid te worden van een van de ondernemersverenigingen die onderdeel uitmaken van de 
OFS en hier vertegenwoordigd worden richting gemeente. Er zijn ongeveer 4.500 ondernemers actief in 
Schagen. Slechts 1.000 hiervan hebben zich aangesloten bij een ondernemersvereniging. Mede hierdoor, is 
gekozen voor een opslag van 3% op de OZB voor niet woningen. Hierdoor betalen alle ondernemers mee en 
worden “free-riders” uitgesloten. 
De OFS heeft diverse doelstellingen. Belangrijk is dat de Kop van Noord-Holland geen “blinde vlek” wordt. 
Bereikbaarheid van het gebied, scholing, bevorderen van samenwerkingsverbanden, lobbyen met en binnen 
de gemeente en de gemeente adviseren over beleid zijn belangrijke zaken waar de OFS zich mee bezig 
houdt. Hans Bouterse geeft een aantal voorbeelden uit de praktijk, waaronder de brief die de OFS onlangs 
naar minister Kamp heeft verzonden omtrent de zorgen die de OFS heeft over de ontwikkelingen bij NRG.  
 
2.b Structuur_ De OFS is opgedeeld in 5 sectoren/sectorcommissies. Dit zijn de sectoren Agribusiness, 
Detailhandel, Horeca, Industrie&Bedrijven en Recreatie&Toerisme. Elke sectorcommissie heeft een voorzitter 
die zitting neemt in het bestuur van de OFS. Er is een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur wordt ondersteund 
door een coördinator, in de persoon van Jolijn van Dijk. 
 
2.c_ Communicatie_ Een belangrijk aandachtspunt voor de OFS is communicatie. Met dank aan Ziber is er 
op 1 januari 2014 een eigen website gelanceerd, www.ondernemendschagen.nl. Hier is informatie te vinden 
over de OFS en over voor ondernemers belangrijke onderwerpen. De vastgestelde verslagen van de 
vergaderingen van het bestuur van de OFS, welke maandelijks plaatsvinden, worden naar de aangesloten 
ondernemersverenigingen toegestuurd. In het zomerreces en tijdens de winterstop wordt er niet vergaderd. 
Er wordt een OFS Magazine uitgegeven, voor en door ondernemers uit Schagen (betaald door 
adverteerders). Indien er ondernemers zijn die het magazine nog niet ontvangen, kunnen zij dit aangeven via: 
info@ondernemendschagen.nl.  
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3.  Benoemding bestuursleden OFS 
Hoewel de OFS al enige tijd draait, dienen de voorzitter en de sectorvoorzitters statutair gezien, tijdens deze 
vergadering, officieel vastgesteld te worden. De sectorvoorzitters en algemeen voorzitter worden voorgesteld. 
Het betreft:  Onafhankelijk voorzitter  Hans Bouterse 

Voorzitter sector Agribusiness  Nen Sneekes (tevens penningmeester OFS) 
Voorzitter sector Detailhandel  Hans Blaauw 
Voorzitter sector Horeca  Silvia Pronk 
Voorzitter sector Industrie&Bedrijven Wim Smink 
Voorzitter sector Recreatie&Toerisme Kees de Wit (tevens secretaris OFS) 

 
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het voorgestelde bestuur. De bestuursleden zijn aldus nu formeel 
benoemd. 
 
4. t/m 8. Toelichting sectorvoorzitters 
De sectorvoorzitters geven allemaal een korte toelichting over de eigen sectorcommissie. De commissieleden 
worden voorgesteld en daarnaast worden in het kort de speerpunten per sector benoemd. De onderwerpen 
die aan de orde gesteld worden, zijn terug te vinden in de presentatie van de OFS die te downloaden is via: 
www.ondernemendschagen.nl.  
 
_   Toelichting Middelen en financiering OFS 
Wim Smink geeft namens OFS een korte toelichting op de gekozen financieringsstructuur voor OFS en de 
begroting 2014. 
 
_  Discussie en vragen? 
Vanuit de zaal wordt een toelichting gevraagd over de speerpuntennotitie en de communicatie vanuit de OFS 
naar de ondernemersverenigingen. Hans Bouterse geeft aan dat de verslagen van de algemene 
bestuursvergaderingen, die elke maand plaatsvinden, naar de aangesloten ondernemersverenigingen 
toegestuurd worden. De besturen van de betreffende ondernemersverenigingen beslissen zelf wat zij met de 
toegestuurde informatie doen, of intern behandelen of doorsturen naar de leden. Hans Bouterse benadrukt 
dat de ondernemersverenigingen, wanneer zij bepaalde onderwerpen onder de aandacht willen brengen van 
de bestuursleden van de OFS, contact op kunnen nemen met de betreffende sectorvoorzitter of per e-mail via 
info@ondernemendschagen.nl. Input van de ondernemersverenigingen wordt als waardevol gezien. 
Belangrijk is wel dat het over een algemeen belang moet gaan. Individuele gevallen worden niet behandeld. 
Indien een ondernemersvereniging het op prijs stelt als Hans Bouterse een keer langskomt tijdens een 
vergadering van de betreffende ondernemersvereniging, hoort hij het graag. Hij is te allen tijde bereid om een 
keer aan te schuiven. Daarnaast geeft Hans Bouterse aan dat de speerpuntennotitie een dynamisch stuk is. 
Een van de aanwezigen geeft aan graag op de OZB aanslag, die de gemeente verstuurd, gespecificeerd te 
willen zien welk deel als opslag op de OZB ten gunste van het  ondernemersfonds komt. Wethouder Bouwes 
geeft aan de mogelijkheden intern te bespreken en dit mogelijk voor volgend jaar mee te laten nemen. 
 
9.  Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Schagen  
Menno Bes, bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Schagen, krijgt de gelegenheid om zichzelf voor te 
stellen aan de aanwezigen. Hij geeft een toelichting over zijn functie bij de gemeente Schagen. Hij is hét 
aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers en met name voor ondernemers die met complexe 
situaties te kampen hebben. Op dit moment is de gemeente bezig met een onderzoek omtrent de 
dienstverlening van de gemeente. 
 
10  Presentatie Thijs Pennink_ directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord 
Thijs Pennink houdt een presentatie over het Ontwikkelingsbedrijf NHN en waar zij zich mee bezig houden. 
Zij sturen o.a. aan op samenwerking en regiomarketing en hebben een ondernemersloket waar ondernemers 
met vragen terecht kunnen, bijv. omtrent vestigingslocaties en financieringsmogelijkheden.  
Onze regio is sterk in Agri, Energy, Maritiem, Leisure en Health en hier moeten wij trots op zijn. Het MKB is 
nadrukkelijk aanwezig binnen deze regio. Er zijn echter geen bedrijven gevestigd die groot genoeg zijn om 
een complete regio, economisch gezien, te kunnen trekken (zoals bijvoorbeeld Philips). Onze regio scoort 
goed op het gebied van energie (vb. ECN), water (vb. PWN Andijk) en Agri (vb. Groentesector en Seed 
Valley). Het is belangrijk om in deze drie zaken, waar wij in de toekomst een tekort van dreigen te hebben, te 
investeren.  
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Noord-Holland-Noord is kansrijk. Ondernemers en bewoners uit deze regio moeten dan ook trots zijn op hun 
regio en dit veel meer uitstralen en uitdragen. Dit kan o.a. middels het toepassen van © VAN HOLLANDSE 
BODEM. Regio Noord Holland Noord dient nationaal bekend te worden als een regio waar het goed werken, 
wonen en recreëren is.  
De gehele presentatie van Thijs Pennink is te downloaden via: www.ondernemendschagen.nl. 
 
11 en 12 Vragen en Afsluiting 
De vragen m.b.t. OFS zijn voor de presentatie van Menno Bes behandeld. Naar aanleiding van de presentatie 
van Thijs Pennink zijn er nog enige vragen. 
Hans Bouterse sluit om 22:20 uur de vergadering. Hij bedankt de sprekers voor de inspirerende presentaties 
en tevens, namens het bestuur van de OFS, alle aanwezigen voor hun komst.  
 


