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Aan: de leden van Bedrijvenvereniging WEST 

 

 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering WEST 
d.d 28 november 2018 te Groningen (Café De Sleutel) 

Aanwezig Bestuur: 

Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Stefan Mak (secretaris) 
Nico Borgman (verenigingsmanager) 
Fokko Kip  
Joop Kruit  
Flip Roordink 

Carina Doesburg (secretariaat) 

Afwezig Bestuur, met kennisgeving.: Eddy Bijleveld, Harry Watermulder, Rob van Duuren 

Aanwezige leden: 

Gerrit van Bruggen (OTP) Henriëtte Veenstra (Onderneem’t) 
Hendrik Garlich (BAM Bouw en Techniek) Dolf Vogd (Vesta woonforum) 
Friederike Korte (For People Company) Klaar Zegers (Onderneem’t) 
Janneke van Leeuwen (Anker Insurance Company N.V.) Erwin Sturing (St. Kringloopplus) 
Erwin Mulder (Servicepunt Detailhandel) Mettinus Heerema (Heerema B.V.) 
Erik Oosterveld (Kombiform Kunststoftechniek) Bart Kempinga (Opmaat 3D) 
Rein Schuil (Envitron B.V.)  
  
  
  

 

Gasten: 
Hans de Preter (GROC) 
Carolyn Veldbloem (Bossers & Cnossen) 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 juni 2018 

De notulen van de ALV d.d 27 juni 2018 worden goedgekeurd. 
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3. Mededelingen 

Door het georganiseerde bedrijfsleven is de strategische samenwerkingsagenda 2019-2024 
‘Groningen Doet’ opgesteld. Deze agenda is aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Met de 
gezamenlijke ondertekening van dit document wil het bedrijfsleven haar hand uitsteken voor 
genoemde agenda en hoopt hiermee invloed te hebben op het te ontwikkelen collegeprogramma. Het 
bedrijfsleven streeft naar een goede samenwerking met het gemeentebestuur van de nieuwe 
Gemeente Groningen, met Haren en Ten Boer. 

4. WEST doet, ook in 2019 

Aan de hand van het aan de leden beschikbaar gestelde stuk ‘WEST doet, ook in 2019’ neemt 
voorzitter Klaas Holtman de aanwezigen mee in de activiteiten van WEST het afgelopen jaar en de 
plannen voor het aankomende jaar. De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de 
voorgestelde route. 

Koepel Economische agenda 

Een stads-breed overleg onder voorzitterschap van Marja Doedens waarin ook WEST deelneemt. Het 
afgelopen jaar zijn onderwerpen als bereikbaarheid, marketing, duurzaamheid en digitale agenda aan 
de orde geweest. 

Corpus den Hoorn 

In Corpus den Hoorn is de groenstrook en steiger Piccardthofplas aangepakt. Het Martiniziekenhuis 
heeft een aantal aanpassingen bij de hoofdingang gerealiseerd om de verkeersdruk te minderen. 
Vervolgens zal de groenvoorziening gemoderniseerd worden. Ook wil het Martiniziekenhuis de 
bedrijvigheid rondom het ziekenhuis stimuleren. Hendrik Garlich vraagt of de ALO locatie ook in de 
plannen meegenomen wordt. WEST is hier niet bij betrokken. 

Martini Trade Park 

Op het Martini Trade Park heeft een aantal onroerend goed transacties plaatsgevonden. Nieuwe 
pandeigenaren brengen nieuwe energie naar het gebied. Samen met de Gemeente Groningen en 
WEST is het gebied in gesprek om tot een aantal vernieuwingen te komen op het gebied van 
inrichting, parkeren en afval- en energievoorzieningen. 

Kranenburg 

Na het vertrek van een aantal grote bedrijven uit het gebied werd duidelijk dat er een verbetering 
gewenst is ten aanzien van het verblijfsgebied. Met Donkergroen is in samenspraak met bedrijven en 
bewoners een plan voor de aanleg van Kranenburgpark opgesteld. Op 13 december tekenen 
Gemeente, WEST en de bewonersvereniging hiertoe een convenant, waarbij de gemeente de grond 
voor 5 jaar overdraagt aan WEST en WEST Kranenburgpark laat realiseren en onderhouden door 
DonkerGroen. 

Hoendiep 

Een verkeersveilige overgang voor fietsers en voetgangers is gerealiseerd. Aandacht voor het woon-
winkelen blijft en aan UAC architecten is de opdracht gegeven om een plan op te stellen voor de 
toekomstige inrichting van het gebied. 

Zernike 

De Zernike Campus groeit hard en er wordt veel in het gebied geïnvesteerd. Bereikbaarheid en 
voorkomen van overlast door bouwwerkzaamheden heeft de aandacht. 

Peizerweg 

Het gebied Peizerweg wenst meer collectiviteit op het gebied van parkeren en aankleding. Onlangs is 
een bijeenkomst gehouden waarin de ondernemers uit het gebied zijn geïnformeerd over de 
aanstaande studentenhuisvesting en de plannen rondom de waterstoftankplaats.  
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Wijkwinkelcentra 

Om de bereikbaarheid van de winkelcentra tijdens de aanpassingen van de Ringweg te waarborgen, 
zijn Groningen Bereikbaar en Marketing Groningen bereid gevonden hierin ondersteuning te bieden. 
Er vindt regelmatig overleg plaats met Economische zaken van de Gemeente Groningen die 
eventueel ook bereid is financieel te ondersteunen vanwege omzetverlies door onbereikbaarheid. 

Thema Duurzaamheid 

In het kader van het CO2 neutraal zijn in 2035, is samen met de andere bedrijvenverenigingen in 
Groningen een convenant gesloten voor de inrichting van een loket voor het MKB op het gebied van 
energietransitie. Ondernemers kunnen hier terecht voor kennis over oplossingen en innovaties voor 
het verduurzamen van hun bedrijf. 

Thema bereikbaarheid 

Met Groningen Bereikbaar wordt regelmatig overlegd over de verkeersdruk en de bereikbaarheid van 
de diverse gebieden. Ook zijn er diverse projecten op het gebied van vervoer geïnitieerd zoals 
stimulering van fietsverkeer. 

Het Fonds 

Het afgelopen jaar is de administratie van Het Fonds verder geautomatiseerd.  

Het nog te besteden bedrag per ult. november 2018 is ruim EUR 190.000. 

Een aantal projecten keert jaarlijks terug, waaronder Groningen Congresstad. 

De heer Vogd informeert naar de percentages van de verhoudingen van de bestedingen stadbreed en 
West. Hier zijn geen procentuele afspraken over, maar een overzicht zou in de volgende 
verantwoording desgewenst kunnen worden opgenomen. 

Voor de Retail is een aantal projecten die niet zijn doorgegaan, waardoor er middelen niet besteed 
zijn. 

Voor wat betreft de bestedingen m.b.t. het thema Life Coöperatie informeert mevrouw Korte of 
bestedingen hieruit ook van toepassing kunnen zijn voor zaken die niet uit het Pharma Fonds 
gefinancierd kunnen worden, c.q. hier buiten vallen zoals beurzen en andere promotionele activiteiten. 
Hiervoor zou een aanvraag ingediend kunnen worden. 

De vrij beschikbare middelen per heden bedragen EUR 190.197. Na toevoeging van EUR 550.000, 
wordt dit EUR 740.197. Het pakket aan reserveringen bedraagt EUR 574.140, zodat voor nieuwe 
projecten in 2019 EUR 166.057 resteert. De ALV keurt de plannen en de toevoegingen aan de 
reserveringen goed. Tevens wordt het voorstel goedgekeurd het huishoudelijk regelement aan te 
passen voor wat betreft de werkwijze van aanvragen voor het Fonds. De beoordelingscommissie 
vervalt en het bestuur wordt gemachtigd om aanvragen elk tot een maximum van EUR 50.000 goed te 
keuren met een maximale looptijd van een jaar. Jaarlijks wordt via de jaarrekening verantwoording 
afgelegd over goedgekeurde aanvragen. 

Een voorlopig voorbehoud is dat de opbrengst van de OZB 2019 ook inderdaad wordt ontvangen. Het 
is nog niet duidelijk wat de OZB-opslag voor 2019 wordt. Wanneer het College de OZB onverhoopt 
mocht verhogen, ontstaat een nieuwe situatie en zal besluitvorming plaats moeten vinden over de 
opslag voor Het Fonds en de daarmee gepaard gaande trekkingsrechten voor WEST.  

5. Begroting 2019 

De begroting laat eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren De vereniging is financieel gezond. 
Voorstel is om de management vergoedingen te indexeren met 10%. Daarnaast wordt er een 
reservering gemaakt voor het 10-jarig jubileum in 2019. De contributie blijft ongewijzigd op EUR 150 
per jaar. De vergadering gaat akkoord en stelt de voorgestelde begroting vast. 
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6. Rondvraag en Sluiting 

Naar aanleiding van de Strategische begroting van de Gemeente Groningen, met betrekking tot het 
punt Werken, meldt mevrouw Korte dat vanuit het Noorden een stichting op het gebied van human 
capital wordt opgericht waarin onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samenwerken. Graag zou zij met 
het stichtingsbestuur de besturen van de verschillende bedrijvenverenigingen bezoeken om uitleg te 
geven. 

Klaas Holtman sluit de vergadering. Aansluitend neemt Carolyn Veldbloem de aanwezigen mee in de 
wereld van Tech-savy en digitale geletterdheid. Een boeiende ontwikkeling waarmee duidelijk wordt 
dat digitale mogelijkheden slecht optimaal benut kunnen worden wanneer ook de medewerkers 
voldoende worden meegenomen en uitgedaagd tot tech vaardigheden.  


