VERSLAG
Notulen van de najaarsledenvergadering van de Vereniging Ondernemend Sneek gehouden
op dinsdag 14 november 2017 om 19.30 uur in Hotel Van der Valk te Sneek
Aanwezigen: volgens lijst
1. Opening
De voorzitter, Henk van der Zwaag, heet een ieder van harte welkom. In het bijzonder
worden de ere leden en potentiële leden van de VOS welkom geheten.
De voorzitter geeft aan dat het stevig programma is en gaat voortvarend te werk.
2. Presentaties
Sneek van het gas door Sophie van Otterloo van de YAG
De voorzitter licht in het kort toe wie de YAG (Young Advisory Group) is. Daarna neemt
Sophie van Otterloo het woord.
Via een PPT laat Sophie zien wat de huidige situatie is van de energiehuishouding in
Súdwest-Fryslân en voornamelijk in Sneek. Zij licht toe wat de aanleiding en de vraag is die
hebben geleid tot de uitwerking van fase 1. Deze fase wordt uitgebreid door Sophie
toegelicht.
De vervolgfase is onderzoek naar energielabels voor bedrijfspanden, duurzaam transport en
het opwekken van energie en deze te delen met het centrum.
De oproep aan de leden is om mee te denken en mee te helpen.
De heer Speelman vraagt of de laadpalen voor boten ook te gebruiken zijn voor het opladen
van auto’s. Hij heeft deze vraag ook bij de gemeente neergelegd.
De heer Blanksma meldt nog dat men in IJlst bezig is met zonneweides. Men kan zich hier
voor melden.
Technolab door Henk van der Zwaag
In Leiden is een initiatief ontstaan om samen met de gemeente, onderwijs en het
bedrijfsleven om de jeugd enthousiast te maken voor natuur en techniek. Zij hebben daar
het Technolab opgericht. Een mooi initiatief dat de VOS ook graag uit wil rollen in Sneek en
omgeving.
Op 22 november is er een excursie naar leden waar belangstellenden zich voor op kunnen
geven.
De denktank Sneek meer dan een week door Sibold Jellema
Op 7 februari is de start geweest van de denktank.
Een van de punten die is gerealiseerd is collectieve inkoop: veiligheid, afvalverwerking en
energie.
Ook is men druk bezig met het versterken van de contacten op de bedrijventerreinen. Wie is
je buurman, leer van elkaar en maak mogelijk gebruik van elkaars diensten.
Door het organiseren van een Vrimibo (vrijdagmiddag borrel) wordt eveneens kennis
gedeeld. 60 ‘jonge’ ondernemers hebben aan de eerste bijeenkomst deelgenomen. De start
was bij het Fries Scheepvaartmuseum en eindigde bij de stadsherberg.

Sommige zaken zijn niet op korte termijn realiseerbaar en hier en daar is professionele hulp
nodig. Deze wordt waar nodig ingeschakeld.
Een van de plannen is het bevaarbaar maken van de Sneeker stadsgrachten ‘rondje om
Sneek’.
3. Mededelingen bestuur
- kerstbomen: naast de binnenstad worden ook op de industrieterreinen kerstbomen
geplaatst en voorzien van passende verlichting.
- ondernemersfonds: met de gemeente wordt intensief gesproken over het
ondernemersfonds. In 2018 loopt dit af. Er worden op termijn afspraken gemaakt voor
meerdere jaren. De evaluatie vindt begin volgend jaar plaats.
- verkiezingen: na de verkiezingen gaat de VOS met de fractievoorzitters om tafel zitten om
zaken en vooral plannen door te nemen.
4. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Begroting 2018/Stand van zaken projecten OF
De penningmeester, Rigt Numan, geeft aan dat het meeste werk door Ferry Redschaad
wordt verricht. Waarvoor hij wordt bedankt.
Het is lastig om een begroting voor 2018 te maken omdat er een aantal zaken nog niet
bekend zijn. In de voorjaarsledenvergadering komt men hier op terug.
Aangegeven wordt dat de hoogte van het lidmaatschap gelijk blijft aan dat van 2017.
Verder licht de penningmeester de toegekende projectgelden toe. Er is nog ruimte en mocht
dit niet worden opgebruikt dan wordt het bedrag overgeboekt naar volgend jaar.
Een aantal zaken wordt gecontinueerd zoals het vervolgen van het huidig stadsmanagement
en het continueren van de secretariële en financiële ondersteuning.
In de voorjaarsledenvergadering komt de penningmeester op dit onderwerp graag op terug.
De voorzitter geeft aan dat in de vorige vergadering is afgesproken dat voor projecten boven
een bedrag van € 30.000 deze eerst worden voorgelegd aan de vergadering.
De criteria voor het aanmelden van projecten zijn de mate van collectiviteit en zij moeten
voldoen aan de vier pijlers: nieuwe bedrijven, infrastructuur, toerisme en recreatie en
onderwijs en arbeidsmarkt.
Bij vragen kan altijd contact worden opgenomen met de stadsmanagers.
6. Stemming over projectaanvraag OF – collectieve surveillance
Namens de werkgroep KVO licht Ferry Redschaad de aanvraag toe. Vanwege de hoogte van
het bedrag is toestemming van de vergadering nodig.
Gevraagd wordt of sportclubs hier aan kunnen haken. Het is een basis om te starten en deze
kan altijd worden uitgebreid. Waarschijnlijk dat sportclubs ook tot de mogelijkheden kunnen
behoren.
Het is de bedoeling dat bij afname van meer diensten de service wordt uitgebreid.
Gevraagd wordt of de boeven weten wanneer er gereden wordt. Dit wordt op verschillende
avonden/dagen en tijdstippen gedaan.
Verder wordt gevraagd of iedereen kan aansluiten? Sommige scholen en bedrijven hebben
namelijk eigen contracten.

Het voorstel is voor een 1 jarig contract en op enig moment wordt een evaluatie gehouden
om te zien of een tweede termijn wordt afgesloten.
Met bijna unanieme meerderheid is het voorstel aangekomen.
7. Rondvraag
Paul Ruiter meld dat hij samen met Bert Altenburg nieuwe leden benaderd.
8. Sluiting
Om 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2018

Henk van der Zwaag, voorzitter

Sibold Jellema, secretaris

