
 
1 

 

Aan de leden van het bestuur VBGW 

Cc M. Schipperheijn 

 

 

 

 
Betreft: agenda & benodigde stukken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groningen, 9 december 2016 
 
 
Geachte bestuursleden, 
 
Mede namens de voorzitter nodig ik u graag uit voor de bestuursvergadering op 25 januari 2017. Deze 
vergadering vindt plaats bij Cube050, aan de Kadijk 1 in de vergaderruimte 108-109 op de 1e verdieping, van 
16.00 tot 18.00 uur. De agenda luidt als volgt:  
 

1. Opening + vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Notulen 2 november + actielijst  
4. Het Fonds: notitie verlenging 
5. Notulen ALV 23 november 2016 
6. Groenvoorzieningen  
7. Lopende gebiedsprojecten Corpus, MTP, Zernike Campus 
8. Groningen Bereikbaar 
9. W.v.t.t.k. 
10. Rondvraag en sluiting 

 
Graag tot woensdag 25 januari! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
VBGW 
 
 

 
Nico Borgman 
Verenigings- & Parkmanager  
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Concept verslag VBGW  
d.d. 2 november 2016 

bij Het Paviljoen van de Dame, Paterswolde 
 

Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn/secretaris) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Marlies Schipperheijn (secretariaat) 
Jaap Hut (gemeente Groningen) 
 
Afwezig mk: 
Harry Watermulder (Westpoort) 
Rob van Duuren (Zernike Campus)’ 
Joop Kruit (Hoendiep) 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter heet Jaap Hut van harte welkom, de nieuwe 
contactpersoon van de gemeente, opvolger van Arjen Nieveen. Jaap Hut stelt zich kort voor. De 
agenda wordt vastgesteld, onder toevoeging van agendapunt GAE (Groningen Airport Eelde). 
 
2. GEA 
Klaas Holtman: de gemeente vraagt steun bij de bedrijvenverenigingen voor GAE. Nieuw business 
initiatief GRQ Business Network. Voorstel: €50.000,- bijdragen aan het ‘uitbouwscenario’ voor GAE, op 
te splitsen in VBGW 20k, GCC 15k, VBZO 10k en VBNO 5 k. Komt verdubbelaar: als Airport en GRQ 
€50k ophalen, dan verdubbelen de verenigingen dus met dit totale bedrag. Voorwaarde: gemeenteraad 
besluit positief over steun. Het bestuur gaat hiermee akkoord na enige discussie. 
 
 
3. Mededelingen 
Fokko Kip: aanwezig geweest bij meeting over Eurosonic. Klaas Holtman: interessant, maar 
ondernemers nog niet voldoende aangesloten. Er komt waarschijnlijk een type ‘Heineken House op de 
Grote Markt, en ontvangst voor ondernemers. Jaap Hut: gemeente steunt Eurosonic ook (toezegging 
Joost van Keulen). 
Marlies Schipperheijn: er is aardbevingsbijeenkomst op 7 november. Wie is aanwezig vanuit VBGW? 
Klaas, Flip en mogelijk Stefan. 
 
 
4. Notulen en actiepunten 
De notulen worden vastgesteld. 
 
 
5. Voorbereiding ALV 
Jeroen Dorreboom geeft korte toelichting op begroting 2017.Aandacht blijft nodig voor afronding 
glasvezelproject. Marlies Schipperheijn: is er voldoende gereserveerd voor alle ambities op 
communicatievlak? Jeroen Dorreboom: ja. 
Klaas Holtman: graag uit activiteitenbudget (€5000) ondernemerstrip naar Kopenhagen maken. 
Stadsbreed, op uitnodiging. 
 
Fondsaanvragen 
Nico Borgman licht de aanvragen kort toe: wijkwinkelcentra, OTP, Open Stad, BBOG. Klaas Holtman 
stelt voor om bestuurslid VBGW op te laten nemen in bestuur OTP. Alle aanwezigen zijn hiermee 
akkoord. 
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BBOG 
Nico Borgman licht de stavaza kort toe. De collectieve surveillance wordt opnieuw aanbesteed. Er 
wordt korting op de individuele tarieven bedongen. 
 
Actie Jeroen: maken korte notitie voor bij begroting, gezien eigen afwezigheid bij ALV.  
Actie Flip: Checken tarieven en aanbiedingen bij beheerders van gebouwen en doorgeven aan Nico. 
 
 
6. Groenvoorzieningen 
Klaas Holtman: momenteel zijn we nog in gesprek met Donkergroen. Er worden aparte bijeenkomsten 
met de Tafels voor georganiseerd. 
 
 
7. Groningen Bereikbaar 
Nico Borgman: het collectieve contract van de BBOG wordt nu herzien. De collectieve surveillance 
wordt aanbesteed via Het Fonds. De individuele ondernemer zal hier via het cafetariamodel keuzes uit 
kunnen maken. Er zit besparing in voor leden van VBGW (alarmopvolging). Joop Kruit: graag bord met 
tekst over terreinbeveiliging wel laten staat, want er gaat een preventieve werking van uit. 
 
 
8. HR bijeenkomsten 
Klaas Holtman: doorschuiven naar volgende vergadering. 
 
 
9+10 Het Fonds 
Doorgeschoven naar volgende meeting. 
 
 
11. Promotiedagen 
Reeds behandeld. 
 
 
12. WVTTK 
Flip Roordink: hoe loopt de ontwikkeling van de Eemsgotunnel? Nico: best redelijk, in ieder geval goede 
contacten. Momenteel zijn we met provincie in overleg over de aansluiting en de groenvoorziening. 
Jaap Hut: nu weer nieuwe uitgave van de GROC uitgekomen. Klaas Holtman: graag hierin komende tijd 
meer bestuursleden in beeld over gebiedszaken.  
 
Actie Klaas: rondsturen schema voor bestuursleden aan woord in GROC  
 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 18 januari 2017 om 16.00 uur bij Cube050 aan de Kadijk 1, ruimte 
108-109.  


