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1. Opening en vaststelling agenda
Klaas Holtman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom om deze ALV die valt in het 10e
bestaansjaar van de Bedrijvenvereniging. Deze bijeenkomst wordt niet als dusdanig gevierd, de
vereniging wil hier op een andere manier aandacht aan besteden en heeft een communicatiebureau in
de arm genomen om hier een leden-wervende activiteit aan te koppelen.
Speciaal welkom voor een aantal nieuwe leden die voor het eerst aanwezig zijn.
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2. Notulen ALV 24 april 2019
De vergadering keurt de notulen van 24 april 2019 goed.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4. Het Fonds
De Bedrijvenverenigingen zijn verrast met een ophoging van de OZB tarieven met 0,5%. Voorzitter
Klaas Holtman geeft aan dat dit, gezien de stijgingen voor de particuliere markt, een op zich
schappelijk percentage is maar vindt het jammer dat dit niet in overleg is gegaan zodat ook eventuele
bijdragen van het Fonds aangepast hadden kunnen worden. Dit is ook als zodanig richting de
Gemeente Groningen aangegeven. Positief is dat het collegeprogramma van de Gemeente Groningen
erkenning geeft aan het meerjarenprogramma van de bedrijvenverenigingen ,veel van de door de
vereniging genoemde punten hebben vertaalslag gevonden in het economisch meerjarenbeleid.
Bovendien leidt het reserveren van Fondsgelden voor projecten als het Martini Trade Park, Hoendiep
en Kranenburg ertoe dat ook de Gemeente in haar begroting geld heeft gereserveerd voor de
ontwikkelingen van de gebieden waardoor daar ook in de publieke ruimte plannen gemaakt kunnen
worden.
Klaas Holtman licht de diverse projecten toe zoals genoemd in het voorstel fondsgelden 2019.
Ten aanzien van de jaarlijks terugkerende projecten:
Wat betreft het OTP kan worden gemeld dat daar een nieuw management is gestart. Voorheen was
de inzet vooral gericht op het ICT onderwijs. Nu zullen ook andere sectoren worden betrokken waar
schaarste is ontstaan op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat WEST en de overige partners weer
zullen deelnemen. Voor WEST betekent dat een bijdrage van EUR 30.000.
BBOG zal zich naast de collectieve surveillance, die gericht zijn de beveiliging van de terreinen, ook
gaan richten op de digitale veiligheid. Dit doet men door middel van het detecteren van onveilige WiFi
netwerken. In een eerste proef in Zuid is dit al zeer succesvol gebleken.
De bijdrage aan Campus Groningen is met EUR 15.000 verhoogd. Dit is nodig om in het kader van de
dynamische campus de ontwikkelingen in beeld te brengen. De campus maakt op dit moment een
dusdanige groei door dat de verwachting is dat over 5 jaar het huidige terrein vol zal zijn.
Het afgelopen jaar is het initiatief voor de Groningen Toerisme Coöperatie gestart. Dit zal het
aankomende jaar een vervolg krijgen met als doel de sector Toerisme op de provinciale kaart te
zetten. Marketing Groningen zal zich meer ontwikkelen tot marketing & promotieorganisatie. De
Coöperatie maakt zich sterk voor de productontwikkeling en samenwerking tussen en met
ondernemers.
De invulling van de promotiedagen voor 2020 staat nog ter discussie. De afgelopen editie is
geëvalueerd en de vraag is of met een ander initiatief niet meer ondernemers zouden kunnen worden
bereikt.
Ten aanzien van de Retail:
Voor de wijkwinkelcentra is voor incidentele projecten het budget verhoogd tot EUR 75.000.
De bijdrage voor het loyaliteitsprogramma Groningen Bereikbaar heeft alles te maken met Gastvrij
Groningen in het kader van de hinder n.a.v. de ombouw van de Zuidelijke Ring. Met de inzet van
deelfietsen op bijvoorbeeld Martini Trade Park en Corpus den Hoorn hoopt men door clustering de
overlast van fietsen tegen te gaan.
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Ten aanzien van de Gebiedsontwikkeling:
Het project op Kranenburg t.b.v. de ontwikkeling van Kranenburgpark is goed verlopen. Besloten is
om in het voorjaar een officiële en feestelijke opening te plannen, als ook de resultaten van de
beplanting mee zichtbaar zijn.
De gebiedsvisie voor het Hoendiep is vastgesteld, dit loopt.
Het Martini Trade Park is volop in ontwikkeling. De plannen rondom de herinrichting en aankleding
van het terrein zijn aan betrokkenen gepresenteerd en goed ontvangen. Deze plannen worden verder
uitgewerkt.
Ten aanzien van de diverse Thema’s:
Ten aanzien van Cybersecurity werken Noorderpoort en Stichting Cybersecurity Noord samen om het
onderwerp beter op het netvlies van het MKB te krijgen. Tijdens de Hackaton zal een case worden
ingebracht.
De Life Coöperatie zet zich met de samenwerkende bedrijven in om het chemie onderwijs te promoten
en de slag te maken naar de arbeidsmarkt. Er wordt extra ingezet om de knelpunten te inventariseren.
Aan Volksvermaken is een toezegging voor 3 jaren gedaan om in 2022 de viering van 375 jaar
Gronings ontzet te vieren, in combinatie met Leiden en Alkmaar. Er wordt een nog nader te bepalen
economisch component aan de festiviteiten gekoppeld.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel 2020 voor reservering en besteding van middelen uit
Het Fonds.

5. Begroting 2020
De penningmeester, Jeroen Dorreboom, geeft een toelichting op de begroting voor 2020. De post
diverse baten bevat ook dit jaar weer de vrijval van de btw die verspreid is over vier boekjaren. De
hoogte van de contributie kan ongewijzigd blijven.
De managementvergoedingen lopen gelijk met de bijdrage die daarvoor is vanuit Het Fonds. De
reservering die staat voor het Lustrum wordt nog verder uitgewerkt. Zoals genoemd heeft het bestuur
een reclamebureau in de arm genomen om mee te denken over een strategie en activiteit om meer
ondernemers aan te trekken en ook een jongere doelgroep aan te spreken.
De aanwezigen gaan akkoord met de begroting en deze wordt derhalve ongewijzigd vastgesteld.
6. Rondvraag & Sluiting
Rick de Boer benoemt tevreden te zijn over de bemoeienis van WEST met betrekking tot de plannen
en aanpak rondom het Hoendiep en met name de Atoomweg.
Klaas Holtman dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering
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