Overzicht reserveringen 2021 - 2022
Jaarlijks terugkerend
Verenigingskosten ZO

Fondsaanvraag reservering 2021
voor 2021
€ 80.000

Nieuwe
reserveringen
€ 90.000

reservering per 01/2022
€ 90.000 conform Beleidsplan en begroting 2022

Stadsbreed

Ondernemers Trefpunt (OTP)

€ 36.120

€ 25.000

€ 25.000 Bijdrage ZO zal voor de komende jaren in verhouding
liggen met de bijdrage van andere verenigingen.

Stadsbreed

Eurosonic Air

€ 11.000

€ 11.000

Stadsbreed

€ 25.000

€ 25.000

Stadsbreed

Beveiliging Bedrijf Omgeving Groningen
BBOG
Groninger Ondernemers Courant

€ 23.000

€ 29.100

Stadsbreed

Groningen Werkt Slim

€ 14.300

€ 14.300

€ 11.000 Jaarlijkse bijdrage aan Eurosonic / Noorderslag en de
businessclub ESNS
€ 25.000 Verlenging van het contract inzake de Collectieve
surveilance op bedrijventerreinen.
€ 29.100 Bijdrage aan communicatieplatform van de Groninger
Ondernemerscourant
€ 14.300 Bijdrage ZO

€ 7.500

€ 7.500,00

Infracommissie
Huisvestingkosten ZO

Promotiedagen

€ 10.000

€ 15.000

€ 10.000,00

€ 7.500 Professionele externe ondersteuning infracommissie
ZO
€ 10.000 ZO heeft een verenigingskantoor in MyOffice waar
leden en niet-leden informatie kunnen krijgen over
projecten van ZO en de gemeente Groningen.
€ 10.000 Deelname aan de Promotiedagen. Voor 2022 is het
de bedoeling dat ZO weer een eigen stand heeft op
de promotiedagen. Stand zal kleiner van opzet zijn
dan in 2021.

Retail
Ondersteuning ondernemers Sontplein
gebied

Stadsbreed

€ 25.000

Loyaliteitsprogramma Groningen
Bereikbaar

€ 8.844

Zwerfvuilproject

€ 7.500

€ 25.000

€ 5.000

€ 50.000 Project Sontplein Schoon voor het ruimen van
zwerfvuil en mogelijke ondersteuning bij events en
promotionele plannen van de retailondernemers in
het Sontplein gebied.
€ 5.000 Ondersteuning van de retailbedrijven op ZO met
gecoördineerde acties vanuit Marketing Groningen.
Dit project is gestart om met name de retailbedrijven
te ondersteunen die last hebben van de
werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg

Gebied ontwikkeling

Project cleanteam

€ 10.000

Upgraden Scandinavië havens

Fietspad Helperzzontunnel/Europapark

Driebond zelfvoorzienend

Upgrading openbaar gebied
Thematisch

€ 20.000

€ 20.000

Het huidige zwerfvuilproject met de Milieudienst is in
2022 beeindigd en hiervoor komt in de plaats het
cleanteamproject.
€ 30.000 Pilot voor aanpak zwerfvuil/klein afval en
groenaanpak voor het totale bedrijventerrein van ZO.
Start in februari 2022
€ 75.000 herinrichting binnenterreinen, aankleding entree
parkeerplaatsen, opstellen van een groenplan.
Samenwerking met de gemeente Groningen.
€ 100.000 Project heeft vertraging opgelopen. In najaar 2022
komt er een totaal plan voor het gebied Europapark.
Energieproject om de ondernemers op het
bedrijventerrein Driebond te ondersteunen bij het
realiseren van hun energiebesparende maatregelen.
Samenwerking met Zero CO2 en Sameen.
€ 25.000 Plaatsen van picknicktafels, bankjes ect t.b.v het
upgraden van de bedrijventerreinen

,

Duurzaamheidsagenda

€ 33.700

Cyber security en Werkplaats Online
Ondernemers

Student-Labs

€ 37.700

€ 5.000

€ 71.000 Deze reservering is bedoeld voor
duurzaamheidsprojecten. Een aantal zijn inmiddels in
voorbereiding (Koplopersbos, vergroenen
bedrijventerrein Eemspoort)
€ 5.000 Samenwerking met St. BBOG en Stichting Cyber
Security Noord. Project gestart om de weerbaarheid
van ondernemers tegen cybercrime te vergroten.
Opstarten samenwerking met Werkplaats Online
Ondernemen. Dit project gaan we opstarten om de
IT kennis van de ondernmers te vergroten

€ 7.500

Opdracht aan Tudent-Labs om bestemmingsplan te
maken voor het gebied ten zuiden van de Euroborg.
In samenwerking met Noorderpoort en FC Groningen.

Koplopersproject

€ 13.000

Project samen met de gemeente Groningen en een
achttal bedrijven die zich gaan bezig houden met het
verduurzamen van hun bedrijf. Tevens wordt er in dit
project gekeken naar de mogelijkheid om het
bedrijventerrein verder te vergroenen.

Rioolproject Euvelgunne 2e fase

€ 20.000

Zichtbaarheid ZO tijdens Coronaperiode

€ 20.000

Samen met de gemeente Groningen en de
Waterschappen zoeken we naar duurzame
oplossingen om de wtaeroverlast op Euvelgunne te
verbeteren. De eerste fase van dit project was een
groot succes, vandaar dat ZO weer participeert in fase
2
Vergroten van de zichtbaarheid van ZO in
coronaperiode. Meer digitale bijeenkomsten en
evenementen.
€ 12.000 Bijdrage aan mogelijke projecten met onze
kennisinstellingen en extra inzet op knelpunten op
arbeidsmarkt. In 2021 gestart met het project
adoptIdee. Dit project wil de leerlingen van groep 8
op verschillende manieren kennis laten maken met
het bedrijfsleven. Streven is dat alle basisscholen
kunnen meedoen aan dit project.

Onderwijsprojecten

€ 12.000,00

€ 594.900

