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Verslag Ondernemerskoepel van 5 juli 2017 

Aanwezig: Mark Bergmans en Annet Varekamp (Dwingeloo), Gerard Smelt (Vledder), Tom 

Molenkamp (Uffelte), Jos Lefferts (Havelte), Eduard Schipper (Willem, Water, Zorg), Hans Ike 

(Diever), Marjolein Rink (fondsmanager Ondernemersfonds Westerveld,  Klaas Smidt (wethouder o.a. 

economie, gemeente Westerveld), Gerrie Ebbeling (gemeente Westerveld), Andra Bats (gemeente 

Westerveld) 

Locatie: Brinkzicht te Diever 

1. Opening  

 

2. Roulerend voorzitterschap:  

Hans Ike, Diever 

 

3. Mededelingen:   

Gerrie licht toe dat de raad in de laatste raadsvergadering een motie heeft aanvaard over de 

financiering van de St. Toeristische Promotie Westerveld. Voorwaarde is dat het om 

cofinanciering gaat. Ook de ondernemers zullen hun deel moeten opbrengen. de Koepel 

reageert hier gereserveerd op. Klaas geeft aan dat hij juist samen met de ondernemers een 

plan wil ontwikkelen om de Westerveldse promotie op de kaart te zetten. De stichting moet 

met een eerste plan komen. Gerrie mailt de presentatie van Bert van der Tuuk nog een keer 

rond. 

 

4. Verslag overleg 15 mei 2017 

Er is een persbericht geweest over de ondertekening met Kennispoort. 

 

5. ZP netwerk Westerveld stelt zich voor.  

Hilda Kort van ZP netwerk Westerveld stelt zich voor. De Zp’er in Westerveld hebben elkaar 

op gezocht om te kunnen sparren en kennis te delen. Gestart in januari 2017 en nu 20 leden. 

Kosten 125 euro per jaar. Men organiseert een aantal bijeenkomsten per jaar. Men voelt zich 

niet direct aangetrokken tot de bestaande ondernemersverenigingen. De Koepel vindt dit 

jammer en snapt  niet goed waarom er een extra ondernemersvereniging is opgericht. Ook 

ZP’ers zijn welkom bij de bestaande verenigingen. Hilda geeft aan juist graag de 

samenwerking op te zoeken en te netwerken. Ze stuurt de Ondernemersverenigingen graag de 

nieuwsbrief toe. Andra zal Hilda van de mailadressen voorzien. 

De gemeente geeft aan met alle ondernemers in gesprek te willen en daarom ook graag zou 

zien dat ZP netwerk aansluit bij de Koepel. 

De Koepel geeft aan dat ZP netwerk 1 of 2 keer per jaar kan aanschuiven bij de 

koepeloverleggen, maar op dit moment nog geen structurele partner in de Koepel wordt.  

 

6. Voortgang Business event avond 5-10-17 

Tom heeft contact gehad met Ronnie Degen van de Zwarte Cross. Die gaf aan niet op 5-10-

17 te kunnen maar wel op 28-9-17. De Koepel houdt vast aan 5-10-17. Dan een andere 

spreker vragen. Toch goed om de bijeenkomst van Kennispoort op deze datum te organiseren 

en het Business event door te schuiven naar 2018.  

Bas van Ruth (contactpersoon Kennispoort) zal contact opnemen met Ynte van der Meer. 

Annet zal Bas vanavond melden dat dit moet gebeuren. De werkgroep bestaat uit Tom, Lia, 

Sandra, Marjolein en Bas. 
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7. Themabijeenkomst Kennispoort tijdens Business event: svz afstemming met Ynte v.d. 

Meer. 

Wordt vermoedelijk oktober of november 2017. Bas neemt contact op met Ynte van der 

Meer. 

 

8. Logo en website Ondernemerskoepel. Vraag van Kennispoort. 

Kennispoort heeft de vraag gesteld of de Koepel over een site en logo beschikt. Dit gebruiken 

ze dan op hun site om aan te geven met welke ondernemersverenigingen men een 

samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. 

Tom zal contact opnemen met Hein Biersma en hem vragen een extra pagina aan de site 

ondernemendwesterveld.info toe te voegen met informatie over de Koepel. 

 

9. Ondernemersfondszaken 

Dit agendapunt structureel op de agenda zetten. Bedoeld voor zaken anders dan 

subsidieaanvragen. Na een RvSt. uitspraak is bekend dat de waarde van de recreatiewoningen 

niet wordt meegenomen in de WOZ. Dit is een tegenvaller. Marjolein heeft een vraag uitstaan 

bij Marco Renses van de afdeling belastingen van de gemeente. Hij zal haar melden om welk 

bedrag het gaat. In Januari zal een eindafrekening komen. De Koepel wil graag regelmatig 

een overzicht ontvangen van de financien. Marjolein zal hier voor zorgen. Ze zal Agnes 

vragen voor de volgende keer een begroting en realisatie overzicht te maken. 

Er is tot nu toe 36.000 euro aan retributie aangevraagd. De verwachting is dat niet alle 

retributie wordt teruggevraagd. Men kan tot eind december 2017 een verzoek indienen. Alert 

zijn op de accountantsonderzoeken die begin volgend jaar alsnog retributie zullen 

terugvragen. Wellicht goed uit te zoeken of en hoe hier eventueel juridische consequenties 

aan verbonden kunnen zijn. Marjolien vraagt Blaauwberg. 

 

10. Vervanging voorzitter en secretaris Ondernemerskoepel. Hoe is de procedure? 

Op advies van Annet wordt dit punt na het overleg waar de gemeente bij aanwezig is, 

besproken. 

 

11. Financieel: wat is de stand van zaken 

Zie punt 10. Wordt ook in het interne overleg (zonder gemeentelijke aanwezigheid) 

besproken. 

 

12. Rondje verenigingen 

Vledder: hebben een mooi en informatief magazine uitgegeven. Rémon treedt terug uit het 

bestuur. Gerard zal plaatsnemen in het bestuur. Hilco is zijn vervanger.  

Ondernemersfondszaken graag naar Gerard sturen. 

Uffelte: gaan op uitnodiging van de burgemeester een dag naar Duitsland, Papenburg werf. 

Proberen de bus vol te krijgen. Vraag aan de andere verenigingen: moet je een bedrijf hebben 

om lid te worden van de vereniging? In Diever kan iedereen lid worden, in Dwingeloo moet 

je een bedrijf hebben gevestigd in Dwingeloo. Iedere vereniging mag dit invullen zoals ze 

zelf willen, mits het strookt met de statuten. 

Havelte: Abe en Koen delen het voorzitterschap. Er is meer betrokkenheid. Er is een 

activiteiten kalender gemaakt, maar de opkomst valt tegen. De landelijke opening Open 

Monumentendag wordt in Havelte georganiseerd. Er zijn 5 Havelter ondernemers die hier iets 

organiseren. 

Er is nog veel onwetendheid over het fonds en hoe het werkt. De HOC gaat meer promotie 

doen. 

WWZ: Bijeenkomst met ondernemers over ondernemersfonds heeft tot commotie geleidt. 

WWZ hecht er aan om mee te doen met de Koepel. Het is belangrijk om gezamenlijk 

initiatieven te nemen. Alleen red je het niet. Door erbij te zijn, doe je mee. De vereniging 

hoopt uiteindelijk meer ondernemers te overtuigen van het belang. 

Dwingeloo; Het bestuur is uitgebreid en bestaat uit 8 bestuursleden. Er is een goede 

taakverdeling en het bestuur komt 1x per maand bij elkaar. Onlangs is het college op bezoek 
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geweest. Dit is positief ontvangen. Er wordt hard gewerkt om op vrijdagavond (in het 

weekend van de Open Monumenten Dag) een nachtelijke beleving te organiseren. Een 

gevarieerd programma met theater op muziek op verschillende locaties. Er is een 

busverbinding met Frederiksoord. Het programma vindt plaats van 20.00 tot 01.00 uur. 

Diever: College is ontvangen in de Wapser Herberg. Hier heeft onlangs een verbouwing 

plaatsgevonden. In Diever is door de Stichting Diever, village of Shakespeare een ‘selfiewall’ 

geplaatst. De locatie van deze wall is niet zo gelukkig gekozen (parkeerplaatsen ontnemen het 

zicht). De OVD Diever heeft 100 bloembakken opgehangen in het dorp. De planten worden 

verzorgd door een vrijwilliger. 

 

13. Vaststellen datum volgende vergadering en voorzittersrol 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 4 september 2017 in Uffelte, om 16 uur.  

Locatie volgt. 

 

14. Sluiting 
 

ACTIELIJST KOEPELOVERLEG: 

Datum Wie 
 

Wat 
 

5-7-17 Gerrie Presentatie Bert vd Tuuk rondmailen 

5-7-17 Andra Mailadressen verenigingen mailen naar Hilda 
en Marjolein 

5-7-17 Bas Contact opnemen met Ynte vd Meer, 
Kennispoort. Bijeenkomst. 

5-7-17 Werkgroep Business event: 
Tom, Sandra, Lia, Marjolein en 
Bas 

Oktober/november 2017 bijeenkomst 
Kennispoort.Oktober/november 2017 
bijeenkomst Kennispoort. Voorjaar 2018 
Business event organiseren 

5-7-17 Tom Contact opnemen met Hein over pagina op 
site 

5-7-17 Marjolein Begroting en realisatie overzicht 
ondernemersfonds 

5-7-17 Tom (Ondernemend Uffelte) Locatie volgend overleg 4-9-17 doorgeven 

5-7-17 Marjolein Blaauwberg vragen naar juridische 
consequenties retributiebetaling 

 
 


