Notulen van de bestuursvergadering, gehouden op 19 februari 2018 bij Yspeert Advocaten
Aanwezig:

Gelmer Haveman, Harry Marissen (vz), Hemmo de Groot, Tom Nicolai, Harry Bouma, Nico
Borgman, Georgette Matthijssen, Marlies Schipperheijn (verslag).
Afwezig mk: Helmer Zweep, Rick Meijer
1.
Opening/vaststelling agenda
Harry heet allen welkom.

1.

Brainstorm Next City met Sander Akkerman en Jeroen Westendorp van gemeente Groningen

SA en JW stellen zich kort voor en lichten doel bezoek toe: brainstorm over toekomst van Zuidoost gebied
en het voorliggende omgevingsplan. In juni volgt een gesprek met de raad over het omgevingsplan. Harry
M: VBZO wil ook graag eigen strategische visie ontwikkelen, wat vanaf september concreter kan worden.
3.
Notulen en actielijst vorige vergadering d.d. 19 februari 2018
De notulen worden vastgesteld.
t.a.v. Punt 1
Tom: alle aanpassingen worden deze week gedaan. Harry M: heb nog nagesprek met Virol gehad.
Binnengekomen post
Fonds
Open Stad: goedgekeurd
Solar Race: discussie of het plan voldoende oplevert voor ondernemers en onderwijs.

4.
Onderwerpen gemeente
Hemmo:
Vacature Linda Stol: zal nog even duren voordat deze is opgevuld
Overleg met Paul de Rook: deze week weer nieuw overleg. Graag ook een vervolg op het gesprek van
vorige week
Century: is aan het uitbreiden. Naar verwachting blijft tippelzone nog 1 jaar

5.
Openbaar Gebied
Gelmer:
Eemskanaalzone: Er ligt nu offerte van Broekhuis. We bekijken of we gezamenlijk met de gemeente
kunnen optrekken in deze.
Nico:
Truckpoint: gesprek gehad met Jorgen Kruit en gesprek gehad met Kuil Banden samen met Helmer. De
twee opties voor Truckpoint: Roode Haan en Westpoort. Kruit geeft zijn voorkeur binnenkort bij
gemeente aan. Heeft veel grond nodig ivm voorzieningen.
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6.
Communicatie en Ledenzaken
Martin:
De bouw van de website en de aanpassingen aan de communicatiemiddelen verlopen volgens plan.
Georgette: GROC wil graag primeur van nieuwe logo. Tom: dit moet eerst worden voorgelegd aan de ALV
vanwege naamsverandering.
Besluiten:
 Bijzondere ALV inlassen voor VBZO Academy aan op 10 april vanwege naamsverandering
 Vanwege te lage opkomst tweede ALV eind april: daar nieuwe site en nieuwe naam lanceren, en
reguliere programma met jaarverslag etc.
 ALV in juli komt te vervallen
Academy programma: Doornbos, Pon, fiscaliteiten, kosten en ‘buitenmarkt’
Bestuursuitje:
Harry M: bestuursmiddag, startend met lunch. Afsluiten met lekker eten. Programma gericht op terrein
leren kennen. Inclusief partners.

7.
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Tom:
OTP: was twee weken geleden bij lunchmeeting. Ze gaan misschien naam aanpassen. OTP moet
zichtbaarder zijn. Mogelijk keer gesprek met bestuur over de invulling van de rol van het OTP.
Unipartners: gaat van start met bouw website voor database (NAW gegevens bedrijven in Zuidoost, fte’s
en branche). Studenten zullen resultaten keer in bestuursvergadering presenteren.
8.
Duurzaamheid en Mobiliteit
Nico:
Deelauto’s: Han-Paul van Westing is gestart met pilot-project mobiliteit rondom deelauto’s op Zuidoost.
Maakt projectplan en benadert grote bedrijven zelf. Harry: Groningen Bereikbaar heeft 50k gereserveerd.
Er wordt een werkgroep geformeerd met Nico, Helma Krekels (GB) en iemand van de gemeente. GB wil
meedenken en bijdragen, maar niet uitvoeren. Harry M: Irma Noorbergen is benaderd om de MKB
bedrijven voor dit project te benaderen.
Nico: Belga Fietsen is nog niet benaderd. Op Zernike Campus loopt een fietsproject met Axa.

9.
ALV
Boven behandeld bij punt 6.

10.
Rondvraag
Nico: op 12 maart weer bijeenkomst met ondernemers op en rond Sontplein, oa met Tim Adema en GB.
Harry: Helmer’s gezondheid laat momenteel te wensen over.

Actielijst
Nr.
1
2
3
4
5

Omschrijving
Inplannen brainstorm met S. Akkerman en J. Westendorp op of na ALV
Mail sturen aan Fondsmanager met verzoek om meer info over Solar
Race aanvraag
ALV datum vastleggen bij bestuur voor 2e ALV eind april
Jaarverslag in nieuwe stijl goed vormgeven en laten drukken
Inplannen bestuursuitje 24 mei

Actie
Marlies
Marlies
Marlies
Marlies
Georgette/Marlies

2

6
7

Opvragen teksten voor jaarverslag bij portefeuillehouders
Mailen statuten vereniging aan Tom

Marlies
Marlies

1

Overgebleven punten voorgaande vergaderingen
Alert zijn op communicatie nieuws via de beschikbare kanalen

Allen/ongoing
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