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Inleiding

Het bestuur van ZO is blij met de oprichting van Het Fonds in Groningen. Door de totstandkoming
van dit fonds is er in Groningen Zuidoost in 2011, na aftrek van 6% algemene fondskosten en 3%
weerstandsreserve, EUR 80.062 te besteden aan plannen die ten goede komen aan uw
bedrijfsomgeving en het bedrijfsklimaat.
De middelen die beschikbaar zijn wil het bestuur optimaal inzetten voor, door en met u. Wanneer
er mogelijkheden zijn zal de uitvoering van projecten gegund worden aan ondernemers uit
Groningen, bij voorkeur gevestigd in het werkgebied van ZO.
Daarnaast is er ook de wens om een deel van het budget te bestemmen voor stadsbrede projecten. Het
bestuur stelt voor om een verhouding 70/30 na te streven (70% eigen terrein, 30% stadsbreed).
Gaandeweg kunnen ook thema’s/speerpunten worden geformuleerd (bijv. veil igheid, bereikbaarheid,
duurzaamheid) waaraan de gelden bij voorkeur dienen te worden besteed.

Gezien ervaringen binnen andere bedrijvenverenigingen, is de kans groot dat er voor meer geld
plannen worden ingediend dan dat er middelen beschikbaar zijn. Van daar dat het bestuur van ZO
een aantal spelregels heeft ontwikkeld hoe er binnen ZO wordt omgegaan met de besteding van de
toegekende middelen.

Selectiecriteria van ingediende plannen
Selectiecriteria die het bestuur van ZO hanteert bij het toekennen van gelden uit Het Fonds aan
projecten. Het bestuur van ZO beoordeelt ingediende plannen van OZB- plichtige ondernemingen
en instellingen o.a. op de volgende punten:
1. Is het plan uitvoerbaar en realiseerbaar?
2. De voorkeur gaat uit naar nieuwe initiatieven boven de substitutie van bestaande initiatieven.
3. Alleen leden van ZO kunnen via de ALV hun invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging,
dus ook op het besteden van gelden vanuit Het Fonds.
4. Projecten die voor co- financiering in aanmerking komen kunnen ook (gedeeltelijk) bekostigd
worden uit Het Fonds.
5. Het bestuur van ZO heeft een bepaalde beleidsvrijheid bij de keuze van de uit Het Fonds te
financieren projecten.

Uitvoering van ingediende plannen
De indiener van een plan, welk door het bestuur van ZO geselecteerd is voor financiering uit Het
Fonds, is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het plan. Voor de uitvoering en
financiering van een plan zal de indiener en het best uur van ZO nadere regels stellen.

Beschikbare middelen 2011
Volgens huidige indicaties krijgt ZO in 2011 de beschikking over € 80.062 om in te zetten voor
activiteiten.
ZO werd tot 2010 gefinancierd door contributie en een bijdrage van de Gemeente Groningen. De
gemeente Groningen heeft de gemeentelijke bijdrage vanaf 2010 laten vervallen. Uit Het Fonds zal
jaarlijks een bedrag besteed worden aan de organisatie van de vereniging ter hoogte van het
bedrag dat voorheen door de gemeente werd bijgedragen.

Procedurele zaken
Om de rol naar Het Fonds goed te kunnen vervullen stellen wij voor een aantal zaken procedureel
te regelen:
1. De procedure over indiening en goedkeuring zal vastgelegd worden in een speciaal hiervoor op
te maken protocol.
2. Er zal een beoordelingscommissie aangesteld worden van maximaal 5 personen. Deze
beoordelingscommissie adviseert het bestuur van ZO over de ingediende plannen. Zolang deze
commissie niet bemand is neemt het bestuur van ZO de taken van de beoordelingscommissie waar.
Alle ondernemingen en instellingen worden o.a. via nieuwsbrieven en de website uitgenodigd hun
plannen in te dienen en toe te lichten middels het daarvoor ontworpen aanvraagformulier.

Indienen en toetsen (project)plan, tijdslijnen na 2011:



Plannen kunnen ingediend worden tot 1 mei van ieder jaar, waarna het bestuur van ZO tot
besluitvorming komt over de al dan niet toe te kennen gelden uit Het Fonds.
Toekenning van gelden voor plannen, ingediend na 1 mei van dat jaar, is mede afhankelijk
van in dat jaar nog beschikbare gelden.

