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Woord vooraf 
 
De Stichting Ondernemersfonds Groningen 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 Ondernemersfonds 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, ZO, WEST, OTB, BVH 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. De Overeenkomst is in 2020 vernieuwd 
en ondertekend op 10/19 februari 2020. 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 van het Ondernemersfonds en de voorzitters van de bedrijvenverenigingen in De Koepel 
Economische Agenda;  
Momenteel wordt gewerkt aan “Bestuurlijke vernieuwing” inclusief een update van het 
samenwerkingsconvenant uit 2014 in de vorm van een “Convenant samenwerking Economische Agenda 
2022 – 2027 met Ondernemend Groningen”. Het streven is om het geheel vóór 1 mei 2022 af te ronden. 
  
Ondersteuning bij het oprichten van ondernemersverenigingen 
Deze taak wordt indirect uitgeoefend via de aangesloten verenigingen. Onder begeleiding van de 
voorzitter van het Ondernemersfonds is de Bedrijvenvereniging Haren (BVH) opgericht, die vanaf 2021 
participeert in het Ondernemersfonds. Deze vereniging zal, evenals Ondernemersvereniging Ten Boer 
(OTB), verder ondersteund worden door het Ondernemersfonds.  
 
Ondersteuning van ondernemersverenigingen bij opstellen van werkplannen en activiteiten  
Via Servicepunt Detailhandel (gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds en mede bestuurd door WEST 
en GCC) worden wijkwinkelcentra en straatverenigingen ondersteund bij werkplannen en uitvoering van 
activiteiten. Het Ondernemersfonds financiert ook management van projecten en de professionalisering 
van het verenigingsmanagement. 
Het Ondernemersfonds participeert door middel van de voorzitter sinds 2019 in het Landelijk Platform 
Ondernemersfondsen om kennis, voorbeelden en inspiratie te delen. Met een landelijk netwerk kunnen 
wij van elkaar leren en elkaar helpen. Ondersteuning van bedrijven die niet zijn aangesloten verloopt via 
fondsmanagement en secretariaat.  
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Overleg over goede werkrelatie met gemeentelijke diensten 
Dit is een doorlopend aandachtspunt en wordt door verenigingen en het Ondernemersfonds ingebracht. 
 
Activiteiten 2022  
 
In het kader van haar reguliere taken komt het bestuur in 2022 5 x bijeen.  
Daarnaast zit de voorzitter van het Ondernemersfonds ook het zogenaamde voorzittersoverleg voor.  
 
Naast deze taken zijn de volgende acties gepland: 
 
Doorlopend - Samen met de overheid steun geven aan nieuwe verdienmodellen en initiatieven die 

bedrijven helpen om de Coronacrisis zo goed mogelijk door te komen.  
 
Q1 - Uitvoeren aanbevelingen Commissie Bestuurlijke Vernieuwing 

- Voorbereiden evaluatie 2017-2021 
- Samenwerkingsconvenant met gemeente updaten   

 - Blijvende aandacht voor communicatie, o.a. middels GROC 
-   Trekkingsrechten 2022 vaststellen 

 
Q2 - Werven nieuwe fondsmanager en voorzitter 

-  Afrekening OZB 2021  
 - Ontvangst voorschot 2022 
 - Vaststelling jaarrekening 2021 
 - Gezamenlijke bijeenkomst Raad van Advies en bestuur 
 - Evaluatie 2017-2021  
 
Q3 -  Vaststellen opslag OZB 2023 
    
Q4 -  Begroting en jaarplanning 2023 vaststellen 
 
 


