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Internet: www.pobd.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering POBD
Datum
Plaats
Tijdstip
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig met kennisgeving

:

22 september 2021
INTREE – hybride bijeenkomst
18:00 – 20:00 uur
Bestuursleden A. van Pelt, B. Braanker, T. Roodfeld,
R. Dries, D. van Buuren, M. Habets, J. Huisman,
R. Gravendijk
Leden: op aanvraag bij het secretariaat
Leden: op aanvraag bij het secretariaat

1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Arien van Pelt verwelkomt alle aanwezigen bij deze hybride ledenvergadering.
Een bijzonder welkom aan Maarten Burggraaf en Gerben Baaij, gastheer van vanavond,
die de ruimte bij Intree voor deze gelegenheid beschikbaar heeft gesteld, waarvoor
hartelijk dank. Arien kijkt met een trots gevoel terug op de beelden die zojuist zijn
getoond en is blij met de grote opkomst deze avond.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt door de voorzitter toegelicht en vastgesteld.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
3.1. Notulen vorige vergadering
De notulen van 24 maart 2021 worden zonder verdere aanpassingen goedgekeurd
en vastgesteld. Deze notulen kunt u inzien via Chainels.
3.2. Vacature secretaris
De functie van secretaris, ter ondersteuning van het bestuur, staat nog open. De
functie-eisen kunt u inzien op de website.
3.3. Voorlopige data evenementen 2022
Onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen hebben wij de volgende
activiteiten voor 2022 gepland:
Shoppingnight :
30 juni
Dordt in de Mode:
1 oktober
Dordt Pakt Uit:
1 en 2 oktober
3.4. Wethouder Maarten Burggraaf
De wethouder krijgt digitaal het woord. Hij spreekt zijn bewondering uit voor alle
ondernemers en hoe zij deze coronaperiode zijn doorgekomen. Door
samenwerking zijn we dichter bij elkaar gebracht. De gezelligheid in de stad keert
terug, evenals het aantrekken van het toerisme naar Dordrecht. We zijn nog niet
op het oude niveau maar als we samen blijven doorpakken wordt de binnenstad in
de toekomst alleen maar sterker neergezet. Een Dordrecht Pakt Uit is hier een
mooi voorbeeld van.
4. Terugblikken
4.1. Kwartiermaker
Remco Gravendijk licht in een korte introductiefilm zijn werkzaamheden voor de
POBD toe. Bekijk hier de film.
De Kwartiermaker is aangesteld per 1 juli jl. ter ondersteuning van het bestuur.
Vanwege het wegvallen van vele activiteiten kwam er budget vrij om hem aan te
stellen. Het andere deel van de kosten wordt gedragen door de gemeente.
Het bestuur is content met zijn inzet.
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4.2. Bestuur – voorzitters werkgroepen
WG Koplopers
Door de verschuiving van Remco moest er een nieuwe voorzitter voor de
werkgroep Koplopers gekozen worden. Wij zijn erg blij dat Ties Roodfeld naar
voren is geschoven door zijn collega’s.
WG Straathoofden
Richard Dries, Straathoofd Vriesestraat, is na de ALV van maart jl. vanuit de
werkgroep Straathoofden gekozen als vertegenwoordiger binnen het bestuur.
Met deze benoemingen is het bestuur weer op volle sterkte.
5. Vooruitblikken
5.1. Herstelfondsplannen
De gemeente heeft vanuit de POBD en Dordrecht Marketing & Partners de
volgende voorstellen ontvangen in het kader van de herstelfondsplannen:
Lokale geschenkbon
Digitaal warenhuis
Aanvullende marketing
Fotografie en redactie ondernemers
Digitaliseren ondernemers binnenstad
5.2. Project Digitalisering Ondernemers Binnenstad (DOB)
Dit project wordt nader toegelicht door projectleider Bert Braanker.
Door corona is er veel veranderd op het gebied van winkelen. Veel aankopen
werden digitaal gedaan omdat een bezoek aan een winkel niet of beperkt was
toegestaan. Ondanks dat de situatie weer een beetje terugkeert naar het oude
blijft de noodzaak van digitalisering aanwezig.
Eenmalig wordt daarom vanuit het Herstelplan van de gemeente geld beschikbaar
gesteld aan die ondernemer die zijn digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid wil
vergroten. Dit aanbod geldt alleen voor POBD-leden en is niet vrijblijvend.
Binnen het project DOB wordt de ondernemer geholpen met een betere
vindbaarheid van zijn/haar onderneming op internet, o.a. via de Google
zoekmachine. Daarnaast worden de website en webshop onder handen genomen
met een professionele partner, waarbij de eigen visie en plannen van de
ondernemer leidend zijn. Om de digitale marketing op de juiste wijze in te zetten
worden er trainingen gegeven, zodat de ondernemer zelf zijn/haar content actueel
kan houden.
Dit project wordt door de volgende partijen professioneel ondersteund:
POBD
Gemeente
Drechtsteden Ondernemers Centrum
Partners:
- GetOn
- RocketBoys
- Only the Brave
Planning DOB:
In september/oktober 2021 wordt gestart met een Statusonderzoek door de
POBD en GetOn;
Eind oktober ontvangen de ondernemers de rapportages die zijn opgesteld en
worden de behoeftes van de ondernemers geïnventariseerd: wat wil je, waar
wil je naartoe de komende jaren, etc.;
Medio november/december worden alle activiteiten uitgerold;
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Medio maart 2022 vindt er een meeting plaats om te kijken waar we op dat
moment staan.

6. Presentatie werkgroepen en Kwartiermaker
6.1. Werkgroepen POBD
Evenementen en het uitvoeren van acties behoren tot de belangrijkste aspecten
van de POBD. Om deze optimaal te kunnen uitvoeren hebben we input van
ondernemers nodig. Door inzet van de leden in de diverse werkgroepen komen er
dingen tot stand voor en door ondernemers. Bekijk hier de presentatie van de
werkgroepen.
De werkgroepen zijn nog steeds op zoek naar extra handen. Aanmelden kan via
het secretariaat.
6.2. Kwartiermaker
Remco heeft zich sinds zijn aanstelling vooral toegelegd op werving van nieuwe
leden, zowel in het kernwinkelgebied als de aangrenzende straten. Een groot
aantal leden uit het buitengebied heeft zich de afgelopen maanden aangemeld als
vrijwillig lid.
Daarnaast biedt hij ondersteuning aan alle werkgroepen en is hij de verbindende
factor met de Gemeente, Dordrecht Marketing & Partners en overige partijen zoals
DOV. Veel van zijn werkzaamheden deelt hij via Chainels en adviseert de
aanwezigen regelmatig een kijkje te nemen op dit kanaal.
Hij gaat zich bezighouden met het inventariseren van de mogelijkheden voor het
herleven van de Koopavond. Een enquête onder de bezoekers en ondernemers,
alsmede een bijbehorende campagne maken hier deel van uit. Ook hiervoor geldt
weer: houd de informatie op Chainels in de gaten!
7. Financiën
De penningmeester licht de volgende stukken toe:
7.1. Begroting 2021 per heden
De begroting is bijgewerkt vanaf de laatste ALV in maart jl.
Via Chainels zijn de verwerkte plannen en genomen bestuursbesluiten in deze
begroting, voor aanvang van deze vergadering, gedeeld met de leden.
Inkomsten 2021
Ondanks het niet heffen van de reclamebelasting heeft de gemeente deze
subsidie wel uitbetaald voor 2021. Door minder subsidie, inkomsten uit de
opbrengsten 2020 en een correctie op de overheveling restant 2020 moest de
prognose bijgesteld worden.
De kosten voor de Kwartiermaker worden in 2021 voor de helft door de POBD
gedragen, de andere helft neemt de gemeente voor haar rekening.
Voor het project DOB is het ingediende voorstel goedgekeurd en wordt het budget
beschikbaar gesteld door de gemeente. Daarnaast is er een kleine prijscorrectie
op de sfeerverlichting toegepast.
Uitgaven 2021
Er zijn door corona minder uitgaven gedaan dan gepland. De kosten voor de
Kwartiermaker worden deels betaald vanuit dit overschot. Onvoorzien is het
bedrag aan reclamegelden-2020 dat recent is uitbetaald en voorlopig
gereserveerd staat op de post onvoorzien.
7.2. Begroting 2022
De begroting 2022 staat in Chainels.
De post “vrijwillige leden” staat op € 0,00 omdat de vrijwillige bijdrage niet in
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rekening wordt gebracht omdat deze gelijk wordt getrokken met het niet heffen van
de reclamebelasting door de gemeente voor de jaren 2021 t/m 2023.
8. Stemronde
De volgende onderwerpen zijn via Chainels in stemming gebracht onder de aanwezigen:
8.1. Bent u akkoord met de update begroting 2021?
De leden gaan akkoord, met één onthouding van stemmen.
8.2. Bent u akkoord met het jaarplan en de begroting 2022?
De leden gaan akkoord, met één onthouding van stemmen.
De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet.
9. Samenwerking Dordrecht Marketing & Partners
9.1. Samenwerking
De samenwerking met DM&P wordt toegelicht in de volgende film, klik hier.
Gerben Baaij benadrukt de goede samenwerking met de POBD en Kwartiermaker.
9.2. Dordtse Decemberdagen (DDD)
De plannen voor de DDD worden in beeld gebracht via een korte film en toegelicht
door Gerben.
De DDD worden georganiseerd door DM&P i.s.m. POBD en vervangen opnieuw
de Kerstmarkt die niet georganiseerd kan worden als er nog maatregelen (zouden)
zijn. Met de DDD vindt er een spreiding van bezoekers plaatst gedurende de
maand december i.p.v. 3 dagen en ad hoc kan er geschakeld worden op
onderdelen die wel of niet zijn toegestaan op dat moment.
Gedurende deze dagen wordt er meer levendigheid gecreëerd voor inwoners uit
de stad en regio en wordt er een economische spin-off gegenereerd voor horeca
en winkels. Samenwerken is hierbij van groot belang.
Naast de sfeervolle aankleding van de binnenstad met extra verlichting,
kerstbomen, een grote wensboom, verlichte doorloopcadeaus, clusters van houten
huisjes en een extra inpakservice op meerdere locaties in de stad, is er een brede
programmering in de sfeer van Kerst en December. Het Dwaalspoor en de
rondvaarten zorgen voor nog meer sfeerbeleving in het centrum.
Op 8 december worden de DDD geopend en op 3 januari 2022 gesloten.
9.3. Koopavond
Vanuit de zaal worden er vragen gesteld over de plannen voor de koopavond.
De voorzitter geeft aan dat dit iets moet zijn waar we met zijn allen achter staan en
waar wij voor gaan. Zoals eerder gemeld gaat de Kwartiermaker hiermee aan de
slag. Via Chainels houden wij u op de hoogte.
Gerben zal bij collega’s informeren of er in andere steden al enige ervaring is
opgedaan. Tot slot meldt hij dat je soms het lef moet hebben om de eerste te zijn
die hier iets nieuws mee gaat doen.
10. Toekomstige Invulling Binnenstad Dordrecht (TIBD)
10.1.
Ontstaan
In juni 2020 is er een samenwerkingsverband gestart met Gemeente, Vastgoed en
Ondernemers: BinnenstadsBedrijf Dordrecht in oprichting (BBDio). Vanaf
september 2020 is de werkgroep TIBD actief die zich bezighoudt met de
inkrimping van het kernwinkelgebied. De opdracht was een reductie van 25% van
het winkelaanbod. De hiervoor ontwikkelde visie is in kaart gebracht.
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10.2.
Vervolgstappen
De POBD heeft bezwaar aangetekend op deze visie, verschil van 4% in reductie,
vanwege de volgende 3 discussiepunten:
Voorstraat West
Voorstraat Augustein
Pleintje van de Vriesestraat (Rutte)
In juni 2021 heeft de POBD een definitief standpunt ingebracht, het rapport dat
uiteindelijk is opgesteld is niet conform afspraak.
10.3.
Tussenstappen
Er is een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaan. De POBD heeft op
verzoek andere steden bezocht: Bodegraven en Roosendaal. Daarnaast is er met
vertegenwoordigers gesproken uit Spijkenisse en Den Haag. Dit heeft geleid tot
een herbevestiging van het standpunt van de POBD.
Het conceptadvies BBD aan College B&W was opnieuw niet conform gemaakte
afspraken met de POBD.
10.4.
Eindstappen
Er moeten correcties uitgevoerd worden op het B&W-advies, waarvan de
openbare behandeling door het college B&W staat gepland in oktober.
Tijdens deze openbare behandeling is er een mogelijkheid van inspreken door
POBD-bestuur. De besluitvorming ligt in handen van B&W.
11. Rondvraag
De volgende vragen komen aan de orde:
- Volle prullenbakken bij Bram Ladage;
Dit is onder de aandacht bij de WG OR en wordt meegenomen bij de volgende schouw
- Plaatsen van karton door particulieren:
Is bekend en staat op de agenda voor de volgende schouw KVO
- Standpunt POBD gevraagd over de maatregel dat in 2026 alle bestelauto’s elektrisch
moeten zijn:
Mark Habets, WG OR, neemt dit punt mee naar de volgende gesprekken met de
gemeente en meld dat dit punt tevens onder de aandacht is bij de werkgroep. De POBD
doet haar best om aansluiting te vinden.
12. Sluiting
Arien bedankt de techniek die, mede, deze vergadering mogelijk heeft gemaakt, Gerben
Baaij voor de gastvrijheid en allen die hierbij aanwezig waren.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 19:45 uur.
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