Utrecht, 24 mei 2017

Betreft: Verklaring Goed Bestuur voor trekkingsgerechtigden

De Stichting Ondernemersfonds Utrecht stelt goed bestuur centraal. Zowel voor de bestuursleden van
de Stichting als voor u als trekkingsgerechtigde. Dat betekent dat wij scherp letten op eventuele
(onwenselijke) vermenging van rollen en oneigenlijke bestedingen uit het fonds. Deze Verklaring Goed
Bestuur voor trekkingsgerechtigden maakt deel uit van de toetsingscriteria voor alle aanvragen bij het
Ondernemersfonds. Bij afwijken van onderstaande gedragscode behoudt het Ondernemersfonds
Utrecht het recht om aanvragen niet in behandeling te nemen. In bijzondere gevallen kan een reeds
afgegeven toekenning door het bestuur alsnog ingetrokken worden en worden gedeclareerde
bedragen teruggevorderd.
Gedragscode ‘Goed bestuur voor trekkingsgerechtigden’
1.

2.
3.

4.

5.

Binnen eenzelfde trekkingsgebied achten wij een besluitvormende en een uitvoerende rol
niet verenigbaar. Dit geldt ook voor uitvoering van opdrachten door directe familieleden van
bestuursleden van de trekkingsgerechtigde. We willen hierbij een uitzondering maken voor
opdrachten met een waarde minder dan € 50.000,- exclusief btw. U bent te allen tijde
verplicht om bij de aanvraag melding te maken van situaties waarin (een deel van) de
opdracht wordt verstrekt aan (directe familieleden van) bestuursleden. In dergelijke gevallen
dient er het bestuur van OfU expliciet in te stemmen met het voorstel.
Bij een marktuitvraag in het kader van een aanvraag bij OfU met een waarde van meer dan €
50.000,- excl. btw dient u de werkwijze te volgen zoals omschreven in het document
‘Handreiking aanbestedingsbeleid OfU 2014’ (Bijgewerkte versie 1.1, mei 2017, zie bijlage).
Aanvrager verplicht zich bij het indienen van de aanvraag tot het geven van volledige
openheid van zaken ten aanzien van de aard van het project en de opdrachtverstrekking en
maakt dit inzichtelijk aan de hand van offertes en/of een beknopte begroting.
De titel en omschrijving van de aanvraag dienen een concreet en volledig beeld te geven van
de geplande activiteiten, ongeacht de hoogte van de opdrachtsom, zodat deze door het
bestuur getoetst kunnen worden aan de Handreiking Aanbestedingsbeleid (versie 1.1, mei
2017, zie bijlage). Het bundelen van meerdere projecten in één enkele aanvraag is niet
toegestaan, tenzij hier expliciet en op voorhand toestemming voor is gegeven door OfU. Het
is eveneens niet toegestaan om projecten op te knippen met als doel onder de
aanbestedingsgrens van € 50.000,- exclusief btw te blijven.
Trekkingsgerechtigde stelt zich te allen tijde op als kritisch opdrachtgever richting de
uitvoerende partij. Projecten dienen adequaat opgeleverd te worden. Ondernemersfonds
Utrecht behoudt het recht om dit te toetsen.

Hans de Leeuw

Alan Grommers

Voorzitter

Fondsmanager

Trekkingsgebied:
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0 Informeel samenwerkingsverband, bestaande uit:
-

Ondergetekenden verklaren hiermee kennis genomen te hebben van de ‘Verklaring Goed bestuur
voor trekkingsgerechtigden’ en de ‘Handreiking aanbestedingsbeleid OfU 2014, versie 1.1, mei 2017’
van Stichting Ondernemersfonds Utrecht, en alle gegevens naar waarheid ingevuld te hebben.
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