Management Autoriteit, Kansen voor West, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Beknopt verslag Comité van Toezicht Kansen voor West II, 14 mei 2014, Den Haag
Aanwezige leden: dhr R. van der Sande (voorzitter, dpt. ZH), mw. J.N. Baljeu (weth. Rotterdam
namens de MA), dhr J.N.J. Appelman (dpt. Flevoland), mw. E.M. Sweet (dpt. NH), dhr. H.S.H. Mooren
(VNO/NCW West), dhr. D.J. van den Berg (TuD), dhr. A.B. de Graaf (Vereniging Hogescholen), dhr
A.P. Ouwehand (Milieufederatie), dhr. N.H.l. van den Hove (EZ), dhr. D. Beekhuizen (SZW),
Afwezige leden: mw. C.G. Gehrels (A’dam), dhr. H.P.M. Kool (Den Haag), mw. M. de Rijk (Utrecht),
dhr. J.W.R. van Lunteren (Prov. Utrecht), dhr. G.A.A. Verkerk (G8, Delft), dhr. T. Leeuwenstein (BZK),
dhr. J. Licht (MKB NL), dhr. P. Oomens (MBO Raad), dhr. M. Laboui (FNV), dhr C. Triesscheijn
(RADAR).
Raadgevend/adviserend: dhr. K. Magnus (EC), dhr. R.G.H.J. van Raak (MA), dhr. M. van Marken
(CA).
1. Introductie over het doel van de vergadering
De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat dit het eerste Comité is voor Kansen voor West II.
Nieuw is dat het voorzitterschap zal rouleren. De provincie Zuid-Holland treedt als eerste als voorzitter
op. Het doel van de vergadering is om de aftrap van het programma te geven.
2. Voorstelronde van de leden van het Comité
Alle aanwezigen stellen zich voor.
3. Toelichting op bij de EC ingediend Operationeel Programma (OP)
Een korte presentatie van het OP wordt gegeven. Het ligt nog voor bij EU. Na goedkeuring is dit het
frame waar het Comité toezicht op houdt. Het gaat dan om het inhoudelijke kader waarin het toezicht
zich op richt. De vergadering bespreekt een aantal zaken zoals indicatoren, focus, partners en
cofinanciering. Ook de uniforme beoordeling van de projecten, samenwerking binnen Nederland. De
MA blijft in Rotterdam, bijgestaan door het PB West-Regio. De G4-steden hebben elk hun eigen
programmadelen (GTI).
4. De rol van het Comité van Toezicht
Een deskundigencommissie zal worden ingesteld door Comité voor inhoudelijke advisering aan de
MA. Het programma kent een grote klemtoon op de inhoudelijke toets, dus ook actief monitoren. Het
Comité heeft geen sturende rol. Gesproken wordt over het vormgegeven van de
communicatiestrategie en ambassadeursrol van het Comité.
5. Vervolgproces
Gesproken wordt over het tempo van de besluitvorming van de EU. Ook de MA's moeten nog formeel
aangewezen worden. Prognose is dat het ICT-systeem begin 2015 open kan.
6. Benoeming selectiecommissie
Besloten wordt een selectiecommissie in te stellen t.b.v. de deskundigencommissie. Met
vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, werkgevers, provincie en steden. Op de website van KvW
zal een melding komen dat de kandidaatstelling open is, met daarbij een aangepast gevraagd profiel.
7. Rondvraag
Kort wordt stil gestaan bij het afscheid van mevrouw Baljeu als wethouder in Rotterdam.
Besluit Comité van Toezicht Kansen voor West II, 14 mei 2014.
•
De vergadering stemt in met een procesvoorstel om een selectiecommissie in te stellen t.b.v. de
deskundigencommissie, met vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld, werkgevers, provincie
en steden

