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Woord vooraf 
Het Fonds is opgericht in 2011 en is in 2014 na evaluatie voortgezet tot eind 2017. In 2017 moet 
besluitvorming plaatsvinden over de verdere voortzetting van Het Fonds. 
Gezien de ontwikkelingen in de stad (bevings- en duurzaamheidsdossier, culturele agenda, bereikbaarheid 
en verbouwingen binnenstad, zuidelijke rondweg en stationsgebied, arbeidsmarktontwikkelingen) is in 
2015 de Koepel Economische Agenda opgericht.  
 
Met de verenigingen is het gesprek opgestart in hoeverre Het Fonds anno 2015 voldoet en waar 
aanpassingen noodzakelijk zijn. Als gevolg hiervan kan het activiteitenplan c.q. het takenpakket van Het 
Fonds wijzigen. Onderstaande activiteiten zijn dan ook onder voorbehoud van eventueel toekomstige 
wijzigingen. 
 
Activiteiten 2016 
Naast de bestaande reguliere taken (goedkeuring en bevestiging van goedgekeurde fondsaanvragen, 
betaling en vastlegging trekkingsrechten, verantwoording uitgezette middelen) wil Het Fonds in 2016 
verder aandacht besteden aan: 

 verdere vergroting naamsbekendheid  
 verbeteren van de projectadministratie 
 via de Fondsmanager ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van Koepel Economische Agenda 

 
In het kader van haar reguliere taken komt het bestuur in 2016 5 x bijeen. Daarnaast participeert de 
voorzitter van Het Fonds in het Overleg Bedrijven Groningen (OBG) en de Koepel Economische Agenda 
van de stad Groningen. Er wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd voor de grote betalers in de 
stad. 
Naast deze taken zijn de volgende acties gepland: 
 
Q1 -  blijvende aandacht voor communicatie, o.a. middels GROC 

-  ontwikkeling/werkwijze/procedures/budgetten stadsbrede projecten uitwerken samen 
met de verenigingen en Akkoordpartners  

-   nieuwe afspraken met verenigingen maken inzake communicatieplatform, huidige 
 overeenkomst eindigt per 1 april 2016. 
-  voorstellen presenteren inzake participatie in strategische projecten 

 
Q2 -  vaststelling jaarrekening 2015 

- gezamenlijke bijeenkomst RvA, bestuur  
- presentatie website 2.0 

 
Q3 -  eerste verkenning aanpak verlenging van Het Fonds na 2017  
    
Q4 -  begroting en jaarplanning 2017 vaststellen 
 

 


