Verslag bijeenkomst leden Adviesraad op 22 november 2016
Dinsdag 22 november was de laatste bijeenkomst van het HOF in 2016 waarbij
vrijwel alle leden van de Adviesraad aanwezig waren. De agenda was gevarieerd.
Peter Paul Koenders startte de bijeenkomst met een toelichting op de jaarrekening
van het HOF over 2015. Hierna werd teruggekeken op 2016 en vooruitgekeken
naar 2017. Er is een toenemend besef dat we gezamenlijk en met elkaars
netwerken verder komen én meer kunnen bereiken om het ondernemersklimaat in
de regio Heerenveen een boost te geven.
LTO geeft aan dat men zeer tevreden is over de wijze waarop de retributie is
ingeregeld. Sterker nog, goed voorbeeld doet goed volgen, want elders in
Nederland wordt dit nu op soortgelijke wijze uitgerold. Ook zijn alle aanwezigen
zich bewust van de rol die Heerenveen ’n Gouden Plak, ook voor de
trekkingsgerechtigden buiten de plaats Heerenveen, speelt.
De presentatie van Rinse Bleeker over Heerenveen Vitaal bood, aansluitend op het
eerdere gedachtengoed, dan ook veel inspiratie en gespreksstof. Hierna is verder
van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor 2017 o.a. om een
gemeentebreed evenement te organiseren op gebied van sport en vitaal leven.
Vanuit deze positieve flow heeft Wilco-Jan Aardema aangeboden dat de
eerstvolgende bijeenkomst in 2017 wordt gefaciliteerd door OKH. We pakken de
draad van deze bijeenkomst dan verder op en willen daarbij nader ingaan op de
mogelijkheden om gezamenlijk zaken op te pakken.

Korte inventarisatie plannen voor besteding middelen 2017
VOAN
- wil dit jaar investeren in publicitaire acties rond opening nieuwe rondweg
- ziet mogelijkheden aan te haken op initiatief om begeleiding vanuit NHL Stenden
te krijgen
- bijdrage naar opening watersportseizoen >> slingeraap, mastklimmen <<
aanhaken op Heerenveen Vitaal
- bijdrage aan jaarlijks terugkerende evenementen en investeren in nieuwe baard
Sinterklaas
- bedrag teruggeven aan leden >> wordt dat goed besteed? Geen free riders meer.
Niet iedereen heeft geclaimd en de bedragen zijn laag € 60- € 160. Want het komt
ook ten goede van het dorp.
Wel warmgelopen voor participatie Open Bedrijven Dag 2017. Wellicht restitutie
volgend jaar staken en besteden aan vergroten exposure voor ondernemers?
Aldeboarn
Wil middelen besteden aan standaard activiteiten zoals
- bewegwijzering in centrum/industrieterrein
- gondelvaart
- jong talent
- bedrijfsbezoek ed.
Staat positief t.o.v. Open Bedrijven Dag 2017.

HNI
- gaat middelen deels storten in calamiteitenpot en deel gaat terug naar leden
- blokkade op zomaar bijdrage kunnen aanvragen >> heropvoeding: eerst
goede/sluitende begroting maken met mogelijk garantiefonds vanuit gelden HOF.
Werpt vuchten nu wel af.
- groter opgezet evenement "Rûs op 'e Slûs festival" vrijdag na hemelvaart
- bijeenkomsten voor ondernemersnetwerk
- ism ONMKB activiteiten opzetten
Eerst meer betrokkenheid van ondernemers. Dan pas nadenken over terugdraaien
retributieregeling.
Opmerking HOF: zou je niet moeten stellen dat door het teruglopen van actieve
betrokkenheid, het juist noodzakelijk is om extra financiële middelen beschikbaar te
houden voor HNI.
ONMKB
- Tjidi Aardema nieuwe voorzitster. Wel nog bestuurstekort van 3 leden.
- budget 2016 is nog niet besteed. Nog niet nagedacht over 2017.
- stichting die sportcomplex beheert uitgenodigd voor bestuursfunctie. Hangt af van
uitspraak gemeente.
- alleen sponsoring van Flaeijelfeesten, bestuur ONMKB heeft geen betrokkenheid
of inspraak op het evenement zelf.
Opmerking HOF: Wellicht biedt nauwere samenwerking met HNI-bestuur
mogelijkheden om elkaar te versterken en ondernemers in de regio sterker te
verenigen.
HOV
- 50% naar Heerenveen ’n Gouden Plak
- 50% naar activiteiten centrum Heerenveen
- hoofdsponsor Night of the Koemarkt/kerstmarkt/1e zaterdag van de maand
activiteiten
- er wordt een centrummanager aangesteld; vanuit gemeente wordt ook budget
beschikbaar gesteld.
OKH
- Heerenveen ’n Gouden Plak met taakstelling
- Project Beveiliging bedrijventerrein moet nog aangepakt en opgelost
- Project bewegwijzering i.s.m. met Friesland College (verkoop, onderhoud ed.)
- Project Stagebedrijf opzetten voor regio Heerenveen waar docenten ook contact
kunnen leggen met bedrijfsleven
- lezing voor leden met goede opkomst
- bedrag gereserveerd voor atelierwerksessie met HOF-leden om bij elkaar te
komen en ideeën te genereren
LTO
- HOF ontvangt complimenten van LTO voor uitvoering van regeling
- ideeën duurzaam voedsel/sport/evenement biedt aanknopingspunten
- wereld verandert/wetgeving uit Brussel met doorvertaling in NL en binding/uitleg
met burgers is moeilijk
- ondersteuning nodig voor bedenken ideeën voor pot van LTO die over is i.s.m.
Heerenveen ’n Gouden Plak en OKH en HOF

