
Notulen Algemene Ledenvergadering ICC-Parkmanagement Meppel 

d.d. 19 april 2016 

 

Aanwezig:  Volgens presentielijst. 

Notulist: Irene Dijkstra.  

Locatie vergadering: Spectrum Medisch Centrum Meppel en Zizo 

 

We zijn te gast bij Spectrum Medisch Centrum Meppel aan de Ceintuurbaan 89 (vanaf de 

opening zal dit Schoolstraat zijn) en krijgen van één van de initiatiefnemers, de heer Jac Feij 

een boeiende presentatie en aansluitend een rondleiding in kleine groepjes door meerdere 

initiatiefnemers. Het officiële gedeelte gaat verder in restaurant Zizo, omdat men nog volop 

in het bouwproces zit. 

 

1.  Opening; 

Voorzitter Henrico ten Brink opent het officiële gedeelte bij Zizo om 21.15 uur. Hij bedankt 

gastheer Jac Feij en zijn collega’s voor de hartelijke ontvangst. Meppel kan trots zijn op zo’n 

prachtig centrum. 

 

2. Notulen najaars ledenvergadering d.d. 18 november 2015;  

De notulen worden ongewijzigd goed gekeurd. 

 

 

3. Financieel jaarverslag 2015; 

Arjen ter Horst van MTH geeft een toelichting op de jaarcijfers. Het resultaat is met name 

een gevolg van eenmalige extra kosten, o.a. de bijdrage voor de sinterklaasintocht, 

overname bewegwijzering en start van een eigen kantoor. Als leden het jaarverslag willen 

ontvangen kunnen zij een mail sturen aan het secretariaat 

 

4.  Vaststellen hoogte contributie; 

De laatste 6 jaar is de contributie niet aangepast. Om onze organisatie op een professionele 

manier te runnen en onze ambities uit te voeren stelt de penningmeester een 

contributieverhoging voor van € 100,- naar € 125,- voor bedrijven t/m 5 personeelsleden en 

van € 150,- naar € 250,- voor bedrijven boven de 5 personeelsleden. Theo Bouius vraagt of 

alle aanwezigen hiermee in kunnen stemmen en er zijn geen bezwaren. We hebben, 

ondanks de verhoging, nog steeds een zeer laag tarief ten opzichte van andere 

Parkmanagement verenigingen.  

 

5.  Voorstelrondje nieuwe leden; 

De voorzitter deelt mee dat we ook dit jaar weer nieuwe leden er bij hebben gekregen en 

daar zijn we uiteraard blij mee. We zijn de avond gestart bij ons nieuwe lid Spectrum 

Medisch Centrum en hij heet ook de heer Wassink van Begrafenis en Crematieverzorging 

Wassink van harte welkom. 

 

6. Bestuursverkiezing; 

Secretaris Gert Veld treedt officieel af per 01-07-2016 en is herbenoembaar. Hij is helaas 

wegens ziekte niet aanwezig, maar is graag bereid zijn werkzaamheden voor de club voort 

te zetten. Dit wordt met applaus goed gekeurd.  

 

7.  Nieuws van de vereniging, berichten uit de werkgroepen o.a.  

Hercertificering voor 3 jaar – uitreiking certificaat; 

Werkgroep KVO-B Adriaan Boogaerdt: Hij vertelt dat we wat te vieren hebben, want we 

hebben de hercertificering met glans behaald. Wethouder, de heer Henk ten Hulscher, reikt 

het certificaat officieel uit aan parkmanager Jos Hagedoorn.  



Werkgroep Afval – Bertjan Boom: Geen bijzonderheden. Contract met Van Gansewinkel 

loopt naar tevredenheid. 

Werkgroep Energie Bertjan Boom: Bertjan deelt mee dat wij al jaren naar volle tevredenheid 

een collectiviteitsafspraak hebben met PM Energie. Hij raadt de leden, die nog niet zijn over 

gegaan naar het collectief, aan om PM Energie een offerte te laten maken. Wij hebben grote 

kortingen via hen kunnen behalen voor de deelnemende leden.  

Green Deal: Er zijn nog mogelijkheden voor gratis energiescans, ondersteund door de 

Provincie. Aanmelden kan via de parkmanager.  

Werkgroep Bewegwijzering Bertjan Boom: De bewegwijzering vinden we als kostenpost in 

het jaarverslag terug omdat ICC-PMM eigenaar is geworden van de bewegwijzering. We zijn 

er inmiddels een jaar mee bezig. Alle bedrijfsnaambordjes werden in het verleden door 

Dolsma geregeld, maar dit paste onvoldoende meer in de bedrijfsvoering. Wij hebben eerst 

lokaal gezocht naar een nieuwe partij, maar dat is helaas niet gelukt. Daarom heeft ICC-

PMM de bewegwijzering voor de industrieterreinen overgenomen. Er volgt nu tevens een 

investering voor het vernieuwen, aantrekkelijker en duidelijker maken van de 

bewegwijzering. Dit doen we met City Outdoor Signs (COS). Dit is een professioneel bedrijf, 

dat de bewegwijzering in vele plaatsen in het land regelt. Komende maanden wordt gewerkt 

aan de aanpassingen. De hele overname heeft een behoorlijke tijd in beslag genomen en 

daarom is er voor een deel in 2015 geen factuur gestuurd. Het is de bedoeling om in mei de 

facturen te versturen en dan wordt de prijs € 52,- per bordje. ICC-PMM is de contactpersoon 

voor de bewegwijzering en COS is de uitvoerende partij.   

Vanuit de leden wordt gevraagd waarom wij niet gekozen hebben voor een lokale 

leverancier. Dit had natuurlijk onze voorkeur, maar gaf te weinig zekerheid voor benaderde 

partijen. Wij hebben mede om juridische redenen besloten om zelf eigenaar van de borden 

te worden om in de toekomst problemen te voorkomen. De gemeente heeft ons die 

bevoegdheid ook gegeven.  

Werkgroep Groen:  Het nieuwe groencontract is getekend voor de duur van 2 jaar. Op Noord 

is er discussie over het onderhoud en daar zijn we mee bezig. Als er nog vragen zijn dan 

horen we dit graag. Zwerfafval is soms moeilijk weg te werken, omdat er meerder eigenaren 

van de grond zijn.  

 

8.  Rondvraag; 

Henk Ovinge vraagt of wij veel samenwerken met andere Parkmanagement organisaties in 

Drenthe. Hij had gehoord dat PM Hoogeveen is opgeheven en vraagt zich af hoe het zit. 

Henrico ten Brink legt uit dat er geen cohesie is tussen de bedrijventerreinen in Hoogeveen. 

Het wordt gelukkig wel beter, maar de samenwerking, die de overige Drentse organisaties 

wel hebben, is daar helaas niet. De oprichting van een Ondernemersfonds is in Hoogeveen 

ook niet gelukt. Zij kunnen dus niet doen wat wij doen.  

Kees Kuijpers vult aan dat de verenigingsgezindheid ver te zoeken is. Het probleem ligt met 

name bij de autohandelaren en als je die wig ertussen hebt kun je niets beginnen. Wij 

hebben in Meppel met autohandelaren juist wel veel en goed contact. 

Theo Bouius meldt dat het ledenaantal met 12 is gestegen. In Meppel willen wij de krachten 

bundelen met o.a. de Business Club, MHV en Handelsvereniging Nijeveen om zoveel 

mogelijk samen te werken. Dit betreft met name evenementen, zoals het ondernemersgala, 

haringpartij enz. Bovendien kunnen we ook richting de gemeente met één stem spreken. 

Henrico ten Brink geeft een update van het graffiti project: We hebben behoorlijk veel 

inspanningen verricht om de graffiti te verwijderen, maar het blijft dweilen met de kraan 

open. Voor de handhavers is het moeilijk om in te grijpen. Ze weten wie het zijn maar 

kunnen niets bewijzen. Wij hebben het project daarom tijdelijk stop gezet. Wel zijn we in 

gesprek met de gemeente Meppel en via hen met Justitie uit Assen om een oplossing te 

vinden.  

 

9.     Sluiting is om 21.45 uur. 



 

 


