
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018 

 
Inleiding 

Medio 2016 heeft de gemeenteraad van Meppel in het kader van een evaluatie van het 

Ondernemersfonds besloten het in 2011 opgerichte 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 

Op uitnodiging van de raad van advies en het bestuur werd Jacques Tichelaar in juni 

bestuursvoorzitter. Huub Rommers, vertegenwoordiger van de zorgsector, trad in juli af als 

bestuurslid.   
De bestuurssamenstelling was aan het einde van het jaar als volgt: 

- Jacques Tichelaar, voorzitter 

- Arnold Schuurman, Meppeler Handelsvereniging, secretaris 

- Kees Schiphouwer, Handelsvereniging Nijeveen, penningmeester 

- Theo Bouius, ICC-Parkmanagement Meppel 

- Peter de Visser namens het onderwijs 

- Albert-Jan Dekker namens de agrarische sector. 

 

In 2018 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Ook vond een gesprek plaats met de Raad van 

Advies. Daarnaast was het bestuur vertegenwoordigd bij 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 2017 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 de 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 de contributies van 

de ondernemersverenigingen die een beroep kunnen doen op het fonds, over wenselijke 

communicatie met de gemeenteraad en het informeren van de pers. Aan het eind van het 

verslagjaar bestond de RvA uit de heren Henrico ten Brink, Sijtze Faber, Eddy Veenstra en 

Jan Albert Westenbrink.    
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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 2018 resulteerde dit in 

een toegezegd subsidiebedrag van € 209.448 met een deelbetaling van € 188.503  (90 %) in 

2018 en een nabetaling van € 21.205 over het jaar 2017 (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 over 2018 was € 203.145  (97 %) 

beschikbaar voor projecten van de trekkingsgerechtigden, als volgt verdeeld:  

  

     Trekkingsrecht  oude jaren       2018   Totaal beschikbaar 

  

Sectorfonds Onderwijs  €     2.332  €      8.228   €    10.561  

Sectorfonds Zorg  €     8.951   €    16.456  €    25.408  

Sectorfonds Landbouw  €   24.928   €    10.239  €    35.167  

ICC-PMM  €   15.032   €    83.196   €    98.228  

MHV  €          70 -   €    59.791   €    59.721 

HVN  €   12.658   €      4.937  €    17.595  

Meppel breed  €   34.122   €    20.316   €    54.438  

  

Voor beheerskosten was beschikbaar € 4.867 van oude jaren + € 6.238 van 2018. In dat jaar  is 
er  € 6.627 besteed aan het administratieve beheer. Hiervan is  € 4.061 geboekt voor 
secretariaatskosten en € 1.965 voor accountantskosten. 

 
 

 

 

Projecten  

De Stichting Ondernemersfonds Meppel heeft positief gereageerd op de volgende aanvragen: 

 

 

Activiteit                               Vereniging             Trekkingsrecht      Toegekend bedrag 

                                                                                                                             

Begr. MHV/DMD/Grote Trek     MHV                          MHV                       €     59.700 

Jaarplan 2017                          ICC-PMM                   ICC-PMM                €     98.000 

Inventarisatie asbestdaken      LTO                            Agrosector              €     10.000                  

Ondernemerspunt                    Regiocampus             Zorg/Onderwijs       €     24.850 

Business 4Students                 Regiocampus             Zorg/Onderwijs       €       2.000 

Zandtovenaar                           Meppel-breed            Meppel breed          €       5.000 

Poppenfestival                          Meppel-Breed            Meppel-Breed         €     10.000 
Meppel Ontmoet & Doet            HV Nijeveen               HV Nijeveen  €       2.750 

 

Een aanvraag van een voor een project “muurkunst” werd niet in behandeling genomen omdat 

deze niet was ingediend door een organisatie van ondernemers.   

 


