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Woord vooraf 
Het Fonds is opgericht in 2011 en na een tweede evaluatie is in 2017 besloten tot verlenging voor 
onbepaalde tijd, met vijfjaarlijks een evaluatiemoment. De eerstvolgende evaluatie dient in 2022 te 
worden verricht. 
 
Het Fonds vraagt jaarlijks subsidie aan bij de gemeente Groningen (maximaal 6% van de OZB niet-zakelijk) 
en zet deze subsidie om in trekkingsrechten voor de GCC, VBNO, VBZO, Bedrijvenvereniging WEST en 
Akkoordpartners. Onder deze trekkingsrechten kunnen projecten worden aangevraagd die goedgekeurd 
zijn door de trekkingsgerechtigden. 
 
De stichting werkt samen met de Gemeente Groningen en heeft de samenwerkingsafspraken vastgelegd 
in een overeenkomst die voor het eerst is ondertekend in maart/april 2011. De Overeenkomst tot 
verlenging voor onbepaalde tijd is ondertekend op 27 maart 2018. Gevraagd is expliciet aandacht te 
besteden aan de prestatieafspraken zoals genoemd in artikel 7. 
- collectieve belangenbehartiging van ondernemers in Groningen.  
De stichting geeft hier invulling aan door de bestuurssamenstelling, waarin vertegenwoordigers 
deelnemen uit alle besturen van de georganiseerde verenigingen in de Stad en participatie van de 
voorzitter in De Koepel Economische Agenda; 
- ondersteuning bij het oprichten van ondernemersverenigingen.  
Deze taak wordt indirect uitgeoefend via de aangesloten verenigingen. WEST heeft inmiddels aansluiting 
bij de Retailagenda en heeft alle wijkwinkelcentra in haar ledenbestand, GCC heeft een aantal 
straatverenigingen ondersteund en VBZO is actief bezig met een vereniging op het Sontplein. 
- ondersteuning van ondernemersverenigingen bij opstellen van werkplannen en activiteiten.  
Als voorheen via Servicepunt Detailhandel (gefinancierd vanuit het Fonds en mede bestuurd door WEST 
en GCC) worden wijkwinkelcentra en straatverenigingen ondersteund bij werkplannen en uitvoering van 
activiteiten. Het Fonds financiert ook management van projecten en de professionalisering van het 
verenigingsmanagement. 
- ondersteuning van bedrijven die niet zijn aangesloten verloopt via fondsmanagement en secretariaat.  
- overleg over goede werkrelatie met gemeentelijke diensten. 
Is doorlopend aandachtspunt en wordt door verenigingen en Het fonds ingebracht. 
 
Activiteiten 2019 
Naast de bestaande reguliere taken (goedkeuring en bevestiging van goedgekeurde fondsaanvragen, 
betaling en vastlegging trekkingsrechten, verantwoording uitgezette middelen) wil Het Fonds in 2019 
verder aandacht besteden aan: 

• vergroting naamsbekendheid  

• aanhaken van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren  

• implementatie van de Digitale Fondsmanager 

• afronden van concrete acties n.a.v. aanbevelingen evaluatie Stadskracht 
 
In het kader van haar reguliere taken komt het bestuur in 2019 5 x bijeen.  
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Daarnaast participeren de voorzitter van Het Fonds en de Fondsmanager in het zogenaamde 
voorzittersoverleg en is de voorzitter lid van de Koepel Economische Agenda van de stad Groningen.  
 
Naast deze taken zijn de volgende acties gepland: 
 
Q1 - afronding pilotfase digitalisering aanvraagproces door verenigingen  
 - Finaliseren en vaststellen Handboek en Procesbeschrijvingen DDFM 
 - blijvende aandacht voor communicatie, o.a. middels GROC 
 -  aanbevelingen Stadskracht; restant uitvoeren (nader uit te werken) 

-  acties om Ten Boer en Haren aan te haken (nader uit te werken) 
-   trekkingsrechten 2019 vaststellen 

 
Q2 -  afrekening OZB 2018  
 - ontvangst voorschot 2019 
 - vaststelling jaarrekening 2018 
 - gezamenlijke bijeenkomst Raad van Advies en bestuur  
 
 
Q3 -  vaststellen opslag OZB 2020 

- openstellen aanvraagproces Digitale Fondsmanager voor bedrijven 
 

    
Q4 -  begroting en jaarplanning 2020 vaststellen 
 


