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Algemeen 
 
Stichting "Het Fonds Ondernemend Groningen", hierna te noemen ‘Het Fonds’, vervult sinds 2011 in de 
gemeente Groningen een rol als medefinancier van projecten die bijdragen aan economische groei. Ook 
in 2018 is met een veelheid en gevarieerdheid aan projecten door ondernemend Groningen bijgedragen 
aan een verdere versterking van het vestigingsklimaat.  
 
Graag spreekt Het Fonds dank uit aan alle ondernemers, ambtenaren en bestuurders in de gemeente 
Groningen die hebben bijgedragen aan de goede samenwerking en die gezamenlijk ervoor zorgen dat er 
ook in economisch opzicht gezegd kan worden ‘Er gaat niets boven Groningen’. 
 
Met aandacht zijn de ontwikkelingen rond de opheffing van de gemeente Groningen per ultimo 2018 
gevolgd. Er wordt constructief samengewerkt in de nieuwe gemeente Groningen, die is ontstaan uit de 
samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Onderzocht wordt nog in hoeverre de 
overeenkomsten tussen de nieuwe gemeente en Het Fonds geactualiseerd dienen te worden.  
 
Voor u ligt het achtste jaarverslag. Onderstaand kijkt het bestuur terug op het verslagjaar 2018. 
 
Financieel 
 
In 2018 is via de opslag op de OZB niet-woningen een bedrag verkregen van € 2.040.692  
(2017: € 1.915.346). In 2018 is voor € 2.185.236 (2017: € 1.272.114 ) aan projecten gerealiseerd en zijn de 
reserveringen afgenomen met € 42.028 (2017: toename € 350.182). De beschikbare trekkingsrechten zijn 
afgenomen tot € 817.704.  
De reden van deze afname is dat, anders dan in het verleden, de besluitvorming over projecten voor 2019 
bij GCC en WEST al in 2018 heeft plaatsgevonden terwijl de te ontvangen middelen 2019 nog niet bekend 
en geboekt zijn. Het betreft hier een uitzonderlijke situatie omdat de vaststelling van de OZB 2019 pas in 
het voorjaar 2019 heeft plaatsgevonden in verband met de genoemde gemeentelijke samenvoeging. 
Normaliter vindt de vaststelling van de OZB immers in het najaar van het jaar voorafgaand plaats.   
 
Het bestuur streeft ernaar om inkomsten en uitgaven van Het Fonds steeds meer in evenwicht te laten 
zijn. Er wordt gewerkt aan een methode van reserveringen, zodat in de jaarrekening 2019 een meer 
getrouw beeld wordt gegeven van “vrij beschikbare middelen”. Het is immers de bedoeling dat met 
fondsmiddelen zinvolle projecten worden uitgevoerd en niet dat middelen onnodig worden “opgepot”. 
 
In totaal zijn sinds 2011 vele projecten uitgevoerd of in bewerking, met behulp van cofinanciering vanuit 
Het Fonds. Het bedrag dat vanuit Het Fonds ter beschikking is gesteld bedraagt circa € 10 miljoen. Geld 
dat ondernemers investeren in projecten in de stad Groningen, waarmee de economie verder wordt 
versterkt.  
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Van de trekkingsrechten zijn per ultimo 2018 (vergelijkend per ultimo 2016, 2017) nog volgende bedragen 
beschikbaar (in €): 
    2016                    2017        2018     
WEST   142.317     54.902   171.426 
ZO   357.164  477.380         330.275 
VBNO     63.288  153.662   189.624 
GCC     93.769  173.537     55.905 
Akkoordpartners             0                           0             10 
 
Bestuur van Het Fonds roept ondernemers en verenigingen op om met concrete plannen en bestedingen 
te komen. Het bestuur heeft in 2019 met de verenigingen afspraken gemaakt over het gezamenlijk 
hanteren van een systeem van reservering voor gewenste projecten. 
 
Door de kosten van automatisering en de extra managementkosten om de werving van een 
fondsmanager te begeleiden is een negatief resultaat geboekt van € 8.675. Omdat overschotten in het 
verleden steeds zijn toegekend aan de trekkingsrechten en Het Fonds geen vermogen heeft, is het verlies 
verrekend onder de trekkingsgerechtigden via het ‘Intern Vereffeningsfonds OZB-opbrengst’. Overigens is 
voor 2019 weer een sluitende begroting gepresenteerd. 
 
Groninger Ondernemers Courant 
 
Via het communicatieplatform van de Groninger Ondernemers Courant wordt bekendheid gegeven aan 
projecten en aan de besteding van middelen uit Het Fonds. Het Fonds is penvoerder van de afspraken 
rondom productie van de Groninger Ondernemers Courant. Deze afspraken zijn, in overleg met de 
gemeente en verenigingen, per 1 april 2018 verlengd tot ultimo 2020. De redactie is uitgebreid door 
samenwerking met Campus en Marketing Groningen. 
Door afspraken met Groningen Bereikbaar en het Duurzaamheidsprogramma van de gemeente 
Groningen is het mogelijk om de printversie van de krant 4 x per jaar te laten verschijnen. Deze 
printversie wordt verzonden naar 9.000 adressen. Vanaf het eerste exemplaar 2019 wordt de Groninger 
Ondernemers Courant ook verspreid in Haren en Ten Boer. 
 
Samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer  
 
Met de gemeente Groningen is in 2018 afgesproken dat de trekkingsrechten voor Haren en Ten Boer 
gereserveerd blijven voor een representatieve groep ondernemers in de oude gemeentes Haren en Ten 
Boer. Samen met de gemeente wordt met diverse ondernemerscollectieven gesproken en worden 
ondernemers uitgenodigd om zich zodanig te organiseren dat de trekkingsrechten voor Haren en Ten 
Boer zo snel als mogelijk ook aangewend kunnen worden voor collectieve projecten, die ondernemers 
relevant vinden in de genoemde gebieden.  
 
Fondsmanagement 
 
In 2018 is afscheid genomen van Klaas Holtman als manager van Het Fonds. Klaas is per 1 oktober 2018 
toegetreden tot het bestuur van Het Fonds als afgevaardigde van Bedrijvenvereniging WEST. Op passende 
wijze is Klaas bedankt voor zijn betrokkenheid gedurende de afgelopen jaren. 
Een selectiecommissie vanuit het bestuur heeft een wervingstraject opgezet voor een nieuwe 
fondsmanager, resulterend in de aanstelling van Johan Lindemulder per 1 september 2018. Medio 
december heeft Johan meegedeeld niet gelukkig te zijn in deze functie en heeft opgezegd per 31 januari 
2019. Er zijn exitgesprekken gevoerd en besloten is de taken van de fondsmanager voorlopig te verdelen 
over de bestuursleden. Dit besluit is genomen in afwachting van de ontwikkelingen rondom De Koepel en 
de resultaten van besprekingen, die worden gevoerd in Haren en Ten Boer. De voorzitter treedt op als 
interim fondsmanager. 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
Contractafspraken met de gemeente Groningen 
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. Ingevolge de gemaakte 
afspraken zijn onderstaande punten vermeldenswaard. 
 

o Het Fonds geeft invulling aan behartiging van de collectieve belangenbehartiging van alle 
ondernemers in de stad Groningen. Aan de verenigingen is gevraagd om nadrukkelijk 
projecten van leden en niet-leden in de afgesproken gebieden in behandeling te nemen. 
Voorbeelden van een dergelijke aanpak kunt u vinden in de uitwerking van de Groninger 
Ondernemers Agenda die door WEST en GCC zijn gepresenteerd en aangevuld met een 
uitvoeringsplan. Het is verheugend, dat tussen de verenigingen een afspraak is gemaakt om 
meer samen te werken wanneer het gaat over bijdrages aan stadsbrede projecten. Naast de 
collectieve beveiliging van bedrijventerreinen, kan hierbij gedacht worden aan een 
gezamenlijke bijdrage aan De Digitale Werkplaats van Noorderpoort, het Gastvrijheidsproject 
tezamen met Groningen Bereikbaar, ondersteuning van Groningen Toerisme Coöperatie i.o. 
en Eurosonic.  
Daarnaast stimuleert Het Fonds de samenwerking met de verenigingen ,onder meer door de 
bestuurssamenstelling van Het Fonds. Vertegenwoordigers uit alle besturen van de 
georganiseerde verenigingen in de Stad zijn nu in het bestuur van Het Fonds 
vertegenwoordigd. De voorzitter vertegenwoordigt Het Fonds in De Koepel Economische 
Agenda. 

o De ondersteuning bij het oprichten van ondernemersverenigingen wordt indirect 
uitgeoefend via de aangesloten verenigingen. Het is van alle verenigingen de doelstelling om 
de dekkingsgraad van leden te verhogen. Bij WEST is aansluiting gevonden met alle 
wijkwinkelcentra in Groningen West. Met deze verenigingen is gewerkt aan de aansluiting op 
de Retailagenda. GCC heeft een aantal nieuwe straatverenigingen ondersteund. ZO is actief 
bezig met het oprichten van een gebiedsvereniging op het Sontplein. VBNO ondersteunt 
inmiddels ook de wijkwinkelcentra in haar gebied. 

o Vanuit het fondsbestuur wordt ondersteuning gegeven bij het opzetten van georganiseerd 
overleg in Haren en Ten Boer. 

o Ondernemers en ondernemersverenigingen worden geholpen bij het opstellen van werkplannen 
en activiteiten. Voornamelijk het Servicepunt Detailhandel (gefinancierd vanuit het Fonds en 
mede bestuurd door WEST en GCC) speelt hierbij een belangrijke rol, naast de 
verenigingsmanagers die ondernemers actief begeleiden bij het indienen van fondsaanvragen. 
Het Fonds financiert ook management van projecten en de professionalisering van het 
verenigingsmanagement. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Winkelen in Zuid’, dat is opgezet 
samen met de winkeliersverenigingen in Helpman, De Wijert en Overwinningsplein. 

o Een voortdurend punt van aandacht is het behouden en verbeteren van de goede werkrelatie 
met de verschillende afdelingen bij de gemeente. Met name de doorlooptijden van gezamenlijke 
projecten is een punt van aandacht vanuit de verenigingen. Voortdurend zullen verenigingen 
met de gemeente de gehanteerde werkwijze moeten evalueren om te komen tot verbetering 
van de uitvoeringssnelheid van projecten. Elkaar vroegtijdig informeren, relevante 
bestuursafspraken, voldoende financiering en samenwerken in de uitvoeringsorganisatie zijn 
wezenlijke elementen in de samenwerking. Er is geen betere manier om ondernemers bij 
verenigingen te betrekken dan ze mee te nemen in succesvolle projecten. De afdeling 
Economische Zaken vervult voor veel projecten een positieve rol als bemiddelaar, makelaar en 
initiator. Bovendien wordt het door de verenigingen gewaardeerd, dat verenigingen vanuit de 
afdeling Economische Zaken ondersteund worden in hun activiteiten. 
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Personalia 
Per ultimo 2018 bestaat het bestuur van Het Fonds uit: 

- Berjo Wortmann (voorzitter) 
- Peter Scheij (penningmeester) 
- Rens Barendregt (secretaris) 
- Eric Bos  
- Jan de Jeu 
- Klaas Holtman 
- Ben Kievitsbosch 
- Rick Meijer 
- Keimpe Postema 

 
Het bestuur van Het Fonds wordt ondersteund door een fondsmanager en een secretariaat. Per 1 februari 
2019 is er een vacature voor de functie van fondsmanager. Zoals eerder vermeld vervult de voorzitter 
voorlopig de rol van interim fondsmanager. Erna de Boer verzorgt het secretariaat.  
Per ultimo 2018 bestaat de Raad van Advies uit Dolf Vogd (voorzitter) en Frits van der Heide. De Raad van 
Advies beraadt zich nog over zijn samenstelling. 
 
Raad van Advies 
Naast de positie van Het Fonds (van, voor en door ondernemers) hecht de Raad van Advies eraan om 
expliciet te vermelden, dat met de gemeente Groningen is overeengekomen, dat de opslag op de OZB 
niet-woningen volledig wordt doorgegeven aan Het Fonds. Mocht Het Fonds onverhoopt komen te 
vervallen dan zal ook de opslag op de OZB niet-woningen dienovereenkomstig aangepast moeten 
worden. Daarnaast is benoemd dat er binnen Het Fonds geen middelen opgepot moeten worden, maar 
besteed dienen te worden aan uitvoering van goede plannen, desnoods trekkingsgebied overschrijdend.  
 
Vooruitzichten 2019 
Het Fonds roept de verenigingen en ondernemers op met goede plannen te komen om de economie te 
versterken. Hierbij zijn strategische of stadsbrede projecten meer dan welkom. Het is verheugend dat 
voorzitters van verenigingen bereid zijn om samen te werken bij relevante stadsbrede projecten. 
Onverkort zullen onder andere via de Groninger Ondernemers Courant gehonoreerde projecten onder de 
aandacht van ondernemers in Groningen gebracht worden.   
 
Voor 2019 is ook aandacht gericht op de verdere ontwikkeling van de Koepel Economische Agenda en het 
inzichtelijk maken van de economische speerpunten. De vanuit het georganiseerd overleg gepresenteerde 
‘strategische visie 2019-2023’ kan hierbij als uitgangspunt dienen. Met de door de gemeente Groningen 
gepresenteerde Economische Barometer van de stad kunnen ontwikkelingen gevolgd worden. Het is de 
verwachting dat met een dergelijk inzicht draagvlak georganiseerd kan worden op de inzet van 
beleidsterreinen die daarom vragen.  
 
Het Fonds werkt verder aan de digitalisering van het hele aanvraag- en goedkeuringsproces. Met de 
Digitale Fondsmanager zijn behoorlijke stappen gezet. Inmiddels kunnen de verenigingen hun eigen 
aanvragen digitaal aanleveren. Met deze digitalisering wordt ernaar gestreefd dat de betrouwbaarheid 
van de rapportages, ook bij een groeiende organisatie, gewaarborgd is en betrouwbare 
managementinformatie geleverd kan worden. Met de invoering van de Digitale Fondsmanager kan naar 
verwachting voldaan worden aan de eisen, die gesteld worden vanuit de nieuwe Privacywet en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Tenslotte 
Het economisch klimaat in de stad Groningen ontwikkelt zich blijvend positief, maar nog steeds bevinden 
zich vele ondernemingen in zwaar weer. De transitieslag in de detailhandel is nog niet ten einde en de 
stad Groningen heeft een geweldige uitdaging in het werkgelegenheidsvraagstuk. De implementatie van 
de Retailagenda en het ontwikkelen van beleid voor wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen vraagt nauwe 
samenwerking tussen ondernemend Groningen en de gemeente Groningen.  
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De bereikbaarheidsvraagstukken en de energietransitie vormen bedreigingen, maar bieden ook nieuwe 
kansen. De sterke ontwikkeling van de ICT en online dienstverlening biedt grote kansen, mits de 
aansluiting met de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk georganiseerd wordt. Het handhaven en uitbreiden 
van deze rol biedt vele mogelijkheden.  
De economische ontwikkelingen in de stad Groningen zijn positief, maar vragen ook blijvend om een 
verdere optimalisering van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. 
 
 
Namens het bestuur,       

 
Berjo Wortmann, voorzitter     Rens Barendregt, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 






















































































