Jaarverslag 2015

Inleiding
Eind 2014 besloot de gemeenteraad van Meppel dat het Ondernemersfonds Meppel voor
een periode van twee jaar kon worden voortgezet, tot 1 januari 2017. Tevens werd besloten
dat de systematiek van het fonds door een onafhankelijke partij zou moeten worden
geëvalueerd. In 2015 heeft dit onderwerp de aandacht gehad van het bestuur

Bestuur
In 2015 is er een wijziging opgetreden in de samenstelling van het bestuur van het fonds.
Koos Flinkert, die namens de agrarische sector deel uitmaakte van het bestuur, heeft plaats
gemaakt voor Albert-Jan Dekker. Het bestuur heeft Koos bedankt voor zijn bijdrage.
De bestuurssamenstelling was aan het eind van het verslagjaar als volgt:
-

Wim de Kleuver, voorzitter

-

Arnold Schuurman, Meppeler Handelsvereniging, secretaris

-

Kees Schiphouwer, Handelsvereniging Nijeveen, penningmeester

-

Theo Bouius, ICC-Parkmanagement Meppel

-

Peter Visch namens de zorgsector

-

Peter de Visser namens het onderwijs

-

Albert-Jan Dekker namens de agrarische sector.

Het bestuur werd ondersteund door Martine Vijftigschild.
In 2015 heeft het bestuur zes keer vergaderd. De Raad van Advies is een keer bij elkaar
geweest. Twee keer is gesproken met het college van B&W.
In de bestuursvergaderingen was de evaluatie een belangrijk onderwerp. Zoals ieder jaar
zijn de werkplannen van de trekkingsgerechtigden besproken. De jaarrekening en het
jaarverslag over 2014 zijn vastgesteld.
Het bestuur heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dient ter
bescherming van de persoonlijke financiële situatie van de vrijwillige en onbezoldigde
bestuurders bij eventueel verkeerd genomen besluiten met wettelijke of financiële
gevolgen.
Binnen het fonds is ruimte voor zgn. Meppel-brede activiteiten en projecten. Een aantal
projectvoorstellen is in dit kader besproken. Meer hierover in de paragraaf over projecten.
Op 8 oktober heeft een delegatie van bestuur en raad van advies gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om op het infoplein van de gemeenteraad met raadsleden in gesprek te gaan
over SOM. Ten behoeve van deze bijeenkomst is een notitie gemaakt “Ondernemersfonds
Meppel in steekwoorden”. Deze gedachtewisseling is voor beide partijen verhelderend
geweest. De notitie is via de griffie verspreid onder de raadsleden.

Vertegenwoordigers van SOM hebben in de gemeenten Westerveld, De Wolden en
Opsterland desgevraagd informatie verstrekt over het reilen en zeilen van het fonds in
Meppel.
Het landelijk platform ondernemersfondsen heeft in 2015 twee keer een bijeenkomst
georganiseerd. SOM heeft daaraan deelgenomen. Het platform is bedoeld voor uitwisseling
van kennis en ervaring en het zo nodig samen optrekken in landelijke kwesties. Ook is een
seminar bijgewoond waarin ontwikkelingen rond ondernemersfondsen (Leids model, BIZ,
reclamebelasting) aan de orde waren.

Evaluatie
Onderdeel van het raadsbesluit over de voortzetting van het ondernemersfonds was dat de
agrarische ondernemers de mogelijkheid moeten hebben om bij SOM restitutie te vragen.
Hierover heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de
sector en het bestuur van SOM. Afgesproken is dat restitutie over 2015 en 2016 zal
plaatsvinden in 2016. LTO zal haar leden en samen met SOM de niet-leden informeren over
de mogelijkheid van terugbetaling.
Aan het eind van het verslagjaar heeft de gemeente opdracht gegeven aan het bureau BRO
om de evaluatie van SOM uit te voeren.

Raad van Advies
De Raad van Advies heeft in 2015 een keer vergaderd over de evaluatie van het fonds.
Belangrijk thema was hoe vernieuwing en externe promotie om Meppel op de kaart te
zetten kunnen worden vormgegeven. Aan het eind van het verslagjaar bestond de RvA uit
de heren Henrico ten Brink, Jan Meijer, Sijtze Faber, Eddy Veenstra en Jan Albert
Westenbrink. Er wordt nog gezocht naar creatieve en innovatieve vertegenwoordigers van
de sectoren zorg, onderwijs en agro.

Financiën
Het fonds wordt gevoed via een opslag op de OZB voor niet-woningen van € 35 per
€ 100.000 OZB-waarde, te verdelen tussen eigenaren en gebruikers. In 2015 resulteerde dit
in een toegezegd subsidiebedrag van € 230.000 met een deelbetaling van € 207.000 (90%)
in 2015 en een nabetaling van € 21.800 over het jaar 2014 (restant subsidie wordt door de
gemeente overgemaakt na vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag).
Van het totale bedrag van de toezegging van € 230.000 was € 216.509 beschikbaar voor
projecten van de trekkingsgerechtigden, als volgt verdeeld:
-

Sectorfonds Onderwijs

€

4.876

-

Sectorfonds Zorg

€

17.480

-

Sectorfonds Agrarische sector

€

10.856

-

Industriële Commerciële Club – Parkmanagement Meppel

€

91.715

-

Meppeler Handelsvereniging

€

63.951

-

Handelsvereniging Nijeveen

€

5.980

-

Meppel Breed

€

21.651

-

Totaal

€

216.509
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Projecten
Op de volgende aanvragen is positief gereageerd door SOM:
Activiteit
Vereniging
Trekkingsrecht
Donderdag Meppel Dag )
Grote Trek
)
Duurzaam energie project/
reguliere activiteiten
3D printer project
Lekker uit Nijeveen
Open Bedrijven Dag
Sinterklaasintocht
Grachtenfestival
BNR Nieuwsradio

St. Meppel Promotion

MHV

Toegekend
bedrag
€ 60.000

ICC-PMM

ICC-PMM

€

90.000

Zorg en Onderwijs
Handelsver Nijeveen
Werkgeversplatform
MHV
St. Meppel vol Vaart
Marketing Drenthe

Zorg en Onderwijs
HN
Meppel Breed
Meppel Breed
Meppel Breed
Meppel Breed

€
€
€
€
€
€

24.000
5.000
1.831
30.000
5.000
3.500

Daarnaast werd een bedrag van € 3.000 toegezegd als bijdrage aan baskets met bloemen in
de binnenstad (een aanvraag voor de hele binnenstad van de Hoofdstraat
winkeliersvereniging)
Ook werd positief beslist op een verzoek tot bijdrage aan “Uitburo Meppel”, een initiatief
van ondernemers, horeca en leveranciers in Meppel om het aanzien van evenementen te
verbeteren. De hoogte van de bijdrage zal afhankelijk van de nadere invulling van het plan
worden vastgesteld.
Niet gehonoreerde aanvragen:
Nieuwjaarshappening Bleekerseiland
jubileum Winkeliersvereniging Oosterboer (doorgeleid naar St. Meppel Promotion)
Monstertocht Meppel-Mt. Ventoux
Live in Meppel

Vooruitblik
Medio 2016 zal de externe evaluatie naar het functioneren van SOM worden afgerond. Later
in het jaar zal dan in de gemeenteraad behandeling van een voorstel van B&W plaatsvinden
over de toekomst van SOM. Het bestuur van SOM vertrouwt erop dat het goede werk van
de stichting om de economische aantrekkingskracht van Meppel te vergroten, ook in de
komende jaren kan worden voortgezet.
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