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Inleiding 
In dit verslag worden de belangrijkste werkzaamheden van de Stichting BIZ Halfweg-
Molenwatering in het jaar 2018 weergegeven. De BIZ werd opgericht op 1 januari 2016. 
 
Stichtingsbestuur 
Het Stichtingsbestuur stond het verslagjaar onder leiding van de heer G.J. de Haan 
(onafhankelijk voorzitter). In het bestuur hadden zitting: mevrouw N. van ’t Hof en de heren  
D. van der Ent, F. Reimers, R. Smit, R. Verduyn en R. van der Vlies.  
 
De vergaderingen van het bestuur werden (gedeeltelijk) bijgewoond door de Parkmanager, 
de projectmanager, een notuliste en een vertegenwoordiger van de Gemeente Nissewaard. 
In enkele situaties werden agendapunten door derden nader toegelicht en/of verduidelijkt. 
 
In september 2018 gaf de voorzitter aan zijn functie uiterlijk per 1 april 2019 te willen 
neerleggen, in verband met het feit dat de BIZ in 2020 een nieuwe peiling onder de 
participanten zal moeten houden. Volgens hem is het tijd, om na bijna 10 jaar 
parkmanagement, de voorzittershamer over te dragen aan een andere kandidaat. Het 
Bestuur zal zich beraden. 
 
Uitvoering werkzaamheden 
De samenwerking met Samen Meer Waarde (de heer B. Bartels) werd gecontinueerd, 
conform de opgestelde en ondertekende overeenkomst.  
 
Aantal vergaderingen 
In het verslagjaar is het Stichtingsbestuur tienmaal bij elkaar gekomen om verschillende 
aangelegenheden te bespreken, afspraken te maken enz. 
 
Bijzondere bijeenkomsten/activiteiten 

 Voor o.a. de participanten van de BIZ, wordt door de gemeente Nissewaard de 
Duurzaamheidskring Nissewaard (DZKN) georganiseerd. Deze kring, waarin 
ondernemers en overheid elkaar ontmoeten en spreken over het begrip 
duurzaamheid in al haar facetten, kwam driemaal bijeen. De kring wordt financieel 
ondersteund door de Gemeente Nissewaard. 

 

 Alle participanten kunnen gebruikmaken van de (gratis) collectieve APP (E-detect). 
Via deze APP kan informatie worden verstrekt aan hulpinstanties. Ook zal de APP 
worden gebruikt om aan te geven waar een AED beschikbaar is, wie beschikt over 
BHV-ers, etc. 
 

 In het verslagjaar werd het Project Camera-beveiliging opgeleverd door de firma 
Broeke. De uitvoering van het project is kritisch gevolgd door de bestuursleden Smit 
en Van der Vlies. 
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 In 2018 werd verder gewerkt aan het Project Zwerfafval en het Project Entree-
verfraaiingen. Bij laatstgenoemd project zijn de bestuursleden Van ’t Hof en Verduyn 
betrokken. Inmiddels heeft het Bestuur besluiten genomen die ertoe moeten leiden 
dat in 2019 een aanvang wordt gemaakt met de realisering van beide projecten. 
 

 Het bestuur werd geïnformeerd over de plannen rond ‘het Huis van Morgen’. Besloten 
werd dit initiatief (vooralsnog) niet financieel te ondersteunen. 

 

 In het verslagjaar werd voor de eerste maal de ‘BOOSTER’ uitgereikt, een prijs voor 
het beste ‘Ondernemend Idee in de Gemeente Nissewaard’. Deze prijs werd, bij haar 
afscheid, ingesteld door wethouder Christel Mourik en wordt ondersteund door de 
BIZ, de OFS, de OVN en het MKB.  
 

 Het ‘Donkere Dagen Offensief’ (DDO) werd voortgezet in samenwerking met de 
politie. Hierbij wordt gekeken naar de inbraakgevoeligheid bij bedrijven op het terrein. 

 

 In het kader van het Keurmerk KVO werden zgn. ‘schouwen’ gehouden. 
 

 Het College van Burgemeester & Wethouders bracht in september 2018 een 
informatief bezoek aan Halfweg/Molenwatering. Nadien bezocht een tweetal 
wethouders een bestuursvergadering. 

 
Overleg met Gemeente Nissewaard 
Een vertegenwoordiger van de Gemeente Nissewaard woonde elke bestuursvergadering bij. 
Dit wordt gedaan om de lijnen kort te houden. In het eerste gedeelte van de 
bestuursvergaderingen is o.a. gesproken over enkele bijzondere situaties op het terrein 
Halfweg/Molenwatering, zoals het parkeren, het gebruik van groenstroken, het Service Level 
Agreement (SLA), de gladheidsbestrijding, de huisvesting van gastarbeiders, de Begroting 
2018, diverse ontvangen klachten, de voortgang van het project Camera-beveiliging, het 
Project Zwerfafval, het Project Entree-verfraaiingen enz. 
 
Subsidiënten/Sponsors 
In het verslagjaar werd, conform overeenkomst, een subsidie van de Gemeente Nissewaard 
ontvangen. 
 
Participanten 
In het verslagjaar werden een tweetal informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor alle 
participanten. 
 
Service Level Agreement (SLA) 
Het bestuur werd door een vertegenwoordiger van de gemeente Nissewaard bijgepraat over 
de SLA (Service Level Agreement). 
 
Centrale Inkoopprojecten 
Het Stichtingsbestuur beraadt zich op verdere ontwikkelingen. 
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Communicatie 
Alle participanten werden met elektronische Nieuwsbrieven op de hoogte gesteld van de 
ontwikkelingen. In deze brieven kunnen zij ook zelf aanbiedingen of andere informatie 
plaatsen voor collega-bedrijven op HW-MW.  
 
Financiën 
In het eerste kwartaal werd van het administratiekantoor een goedkeurende 
accountantsverklaring ontvangen over het boekjaar 2017. 
 
Conform afspraak werd in het verslagjaar van de Gemeente Nissewaard (in tranches) de 
afgesproken subsidie ontvangen en konden de nodige betalingen worden verricht. Het 
Financieel Jaarverslag 2018 zal door het administratiekantoor worden opgesteld en worden 
voorzien van een accountantsverklaring. 
 
Diversen 
Op verschillende momenten en plaatsen werd op verzoek informatie vertrekt over de BIZ. 
 
Aldus vastgesteld op woensdag 20 maart 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spijkenisse, maart 2019/GdH 


