Jaarverslag 2017
Inleiding
Medio 2016 heeft de gemeenteraad van Meppel in het kader van een evaluatie van het
Ondernemersfonds besloten het fonds voor een periode van vijf jaren voort te zetten. De raad
heeft daarbij overwogen dat het fonds een werkbaar en waardevol instrument is ter
versterking van het economisch klimaat in de gemeente Meppel.

Bestuur
Na 5 jaar als onafhankelijk voorzitter te hebben gefungeerd is Wim de Kleuver in maart 2017
afgetreden. Bij zijn afscheid spraken het bestuur, de Raad van Advies en de wethouder
Economische Zaken hun waardering uit over de manier waarop hij het fonds vanaf de
oprichting heeft geleid. Peter Visch, vertegenwoordiger van de zorgsector, trad af als
bestuurslid en werd opgevolgd door Huub Rommers. Ook Martine Vijftigschild, die het bestuur
vanaf de start van het ondernemersfonds heeft ondersteund, nam afscheid. Zij werd
opgevolgd door Jaap Bosma.
De bestuurssamenstelling was aan het einde van het jaar als volgt:
-

Arnold Schuurman, Meppeler Handelsvereniging, secretaris

-

Kees Schiphouwer, Handelsvereniging Nijeveen, penningmeester, plv. voorzitter

-

Theo Bouius, ICC-Parkmanagement Meppel

-

Huub Rommers namens de zorgsector

-

Peter de Visser namens het onderwijs

-

Albert-Jan Dekker namens de agrarische sector.

In januari vond een gesprek plaats met burgemeester Korteland en wethouder Ten Hulscher.
Daarin werd onder meer gesproken over de Stichting Citymarketing, die als doel heeft de
verdiencapaciteit van Meppel te vergroten. De gemeente, die een subsidie beschikbaar stelt,
was van mening dat er ook financiering wenselijk is vanuit industrie, middenstand, zorg en
onderwijs. Het bestuur van het ondernemersfonds liet weten dat de mogelijkheden voor een
bijdrage van het fonds beperkt zijn, omdat het budget voor zogenaamde Meppel-brede
activiteiten gemaximeerd is en ook andere partijen daar een beroep op kunnen doen.
In 2017 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Ook vond een gesprek plaats met de Raad van
Advies. Daarnaast was het bestuur vertegenwoordigd in contacten buiten Meppel.
Nadat in de gemeente Westerveld een raadsbesluit was genomen tot instelling van een
ondernemersfonds met retributie voor de agrosector, heeft voorzitter Wim de Kleuver

daar de werkwijze van het Ondernemersfonds Meppel toegelicht. Verder was een vertegenwoordiger van het fonds aanwezig bij twee bijeenkomsten van het landelijke platform voor
ondernemersfondsen. Dit laatste is bedoeld voor uitwisseling van kennis en ervaring.
De werkplannen van de trekkingsgerechtigden zijn besproken en de jaarrekening en het
jaarverslag over 2016 zijn vastgesteld.
Binnen het fonds is ruimte voor zgn. Meppel-brede activiteiten en projecten. Een aantal
projectvoorstellen is in dit kader besproken. Als uitgangspunt voor ondersteuning van jaarlijks
terugkerende projecten is vastgesteld dat SOM kan subsidiëren in de opstartfase en dat
daarna wordt afgebouwd, tenzij vernieuwende elementen aanleiding zijn voor verdere
ondersteuning.

Raad van Advies
De Raad van Advies heeft met het bestuur van gedachten gewisseld over het vinden van een
nieuwe onafhankelijk bestuursvoorzitter van het fonds. 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.

Financiën
Bij de start van het ondernemersfonds heeft het bestuur in samenspraak met de gemeente
een verdeling van trekkingsrechten vastgesteld. Door veranderingen van het zakelijk
onroerend goed is bij de continuering van het fonds de wens neergelegd deze verdeling te
herijken. De uitvoering van deze opdracht blijkt lastiger te zijn dan in eerste instantie werd
aangenomen. Het bestuur heeft daarom besloten de in het verleden gehanteerde systematiek
van verdeling van trekkingsrechten ook in 2017 te blijven hanteren.
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 2017 resulteerde dit in
een toegezegd subsidiebedrag van € 214.500 met een deelbetaling van €193.050 (90%) in
2017 en een nabetaling van € 21.602 over het jaar 2016 (Het resterende deel van de subsidie
wordt door de gemeente overgemaakt na vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag).
Van het totale bedrag van de bovengenoemde subsidie was € 208.065 (97%) beschikbaar
voor projecten van de trekkingsgerechtigden, als volgt verdeeld:
Trekkingsrecht
Sectorfonds Onderwijs
Sectorfonds Zorg
Sectorfonds Landbouw
ICC-PMM
MHV
HVN
Meppel breed

oude jaren
€
€
€
€
€
€
€

2017

8.844
34.540
29.827
32.576
14.629
17.094
19.010

€ 4.686
€ 16.798
€ 10.433
€ 88.137
€ 61.457
€
5.747
€ 20.806

Totaal beschikbaar
€ 13.529
€ 51.338
€ 40.260
€ 120.713
€ 76.086
€ 22.841
€ 39.816

Voor beheerskosten was beschikbaar € 8.922 van oude jaren + € 6.435 van 2017.
2

Toezeggingen:
•
•
•
•

Trekkingsrecht Agro: bestemd voor asbestinventarisatie in het kader van asbestsanering
voor Meppeler agrariërs. De looptijd van het project is 2016 – 2024.
Meppeler Munt: Een aanjaag-bijdrage van € 5.000 uit Meppel-breed
Business4Students-2017. Een bijdrage van € 1.000 voor een project om studenten met
hulp van een coach beter toe te rusten voor het bedrijfsleven.
Ondernemersgala: Een bijdrage van maximaal € 5.000,- .

Projecten
Op de volgende aanvragen is positief gereageerd door SOM:

Activiteit

Vereniging

Trekkingsrecht

Toegekend
bedrag

Begr MHV/DMD/Grote Trek
Jaarplan 2017
Energieconferentie
Open Bedrijvendag
Poëziewedstrijd
Beurs Uit Nijeveen
Inventarisatie asbestdaken
Ondernemerspunt
Business 4Students
Meppeler Uitdaging
Ondernemersgala

MHV
ICC-PMM
“
“
Zorg en Onderwijs
Handelsver. Nijeveen
LTO
Regiocampus
Regiocampus
Meppel-breed
Meppel-breed

MHV
€
ICC-PMM
€
ICC-PMM
€
ICC-PMM
€
Zorg en Onderwijs €
HN
€
Agro
€
Zorg/Onderwijs
€
Zorg/Onderwijs
€
Meppel breed
€
Meppel breed
€

74.200
90.000
2.875
600
2.500
10.000
15.000
25.050
1.000
1.000
4.070

Een aanvraag voor een groot sporttoernooi werd niet in behandeling genomen omdat deze
niet was ingediend door een organisatie van ondernemers.
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