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

Beknopt verslag en besluitenlijst Comité van Toezicht Kansen voor West II
6 maart 2015, Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag
Aanwezige leden: dhr. J.N.J. Appelman (dpt. Flevoland, voorzitter), dhr. M.J.W. Struijvenberg (weth.
Rotterdam namens de MA), mw. E.M. Sweet (dpt. NH), mw. I. van Engelshoven (Den Haag), dhr.
H.S.H. Mooren (VNO/NCW West), dhr. A.P. Ouwehand (Milieufederatie), dhr. P. Oomens (MBO
Raad), dhr. G.A.A. Verkerk (G8, Delft), dhr. M. Laboui (FNV), dhr. C. Triesscheijn (RADAR), mw.
O.L.H. Knap (EZ), dhr. D. Beekhuizen (SZW).
Afwezige leden: bericht: dhr. R. van der Sande (dpt. ZH), dhr. D.J. van den Berg (TuD), dhr. A.B. de
Graaf (Vereniging Hogescholen), mw. K. Ollongren (A’dam), dhr. J, Kreijkamp (Utrecht), dhr. J.W.R.
van Lunteren (Prov. Utrecht), dhr. T. Leeuwenstein (BZK), dhr. J. Licht (MKB NL).
Raadgevend/adviserend: dhr. K. Magnus (EC), mw. M. Peeters, dhr. R.G.H.J. van Raak (MA), dhr. M.
van Marken (CA)

1. Opening
De voorzitter geeft aan dat hij de heer v. d. Sande vervangt die met ziekteverlof is. De voorzitter
vraagt of er bezwaren zijn tegen de wijziging van het voorzitterschap. Er zijn geen bezwaren.
2. Mededelingen
a. De voorzitter verwijst naar het Uitvoeringsbesluit van de EC en geeft aan dat dit het officiële
document is waarmee het programma van start kan gaan.
b. De programmamanager geeft een presentatie van de voortgang van het programma.
3. Verslag 1e informele vergadering Comité van Toezicht, 14 mei 2014
Behoudens enkele tekstuele opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
4. Instelling en rolopvatting van het Comité van Toezicht
a. Instellingsbesluit van het Comité van Toezicht
Er zijn geen vragen n.a.v. het instellingsbesluit van het Comité.
b. Discussie door het Comité over de invulling van zijn rol, en c. Reglement van Orde Comité van
Toezicht. Het RvO van het Comité wordt aangehouden en in een kleine groep verder uitgewerkt,
evenals de rol van het Comité.
5. Start en voorbereiding van het programma
a. Artikel 72 beschrijving
De vergadering besluit om de technische zaken van de agenda via schriftelijke procedures te laten
lopen, en zo lang mogelijk ambtelijk te houden.
6. Vaststelling
a. Beleidsregel
Het Comité wil een vast agendapunt voor de monitoring van de plafonds. Het Comité stemt in met de
beleidsregel. Er komt een schriftelijke ronde voor technische opmerkingen en de werking.
b. Evaluatieplan
Het Comité concludeert dat het evaluatieplan als kader is aanvaard en dat het de volgende keer als
West-specifiek wordt besproken.
c. Communicatiestrategie
De communicatiestrategie is in coördinatie met de andere MA’s gemaakt. Na discussie over de
werking van de strategie, wordt deze door het Comité goedgekeurd.
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7. Advies
a. Deskundigencommissie
De voorzitter geeft aan dat er nog twee vacatures voor de DC zijn. Die worden binnenkort ingevuld.
De DC heeft drie keer proefsessies met projecten uit het oude programma gehouden.
b. Toelichting over de werkwijze van de Deskundigencommissie
De voorzitter van de DC geeft een toelichting op de werking van de DC. In een volgende vergadering
komt de evaluatie van de werking terug. De voorzitter geeft aan dat de DC aan de slag kan en wenst
hen veel succes met de uitvoering.
8. Rondvraag, sluiting.
a. Juncker-gelden
Een toelichting wordt gegeven over de inzet op de Juncker-gelden, en de besluitvorming daarover.
b. Rondvraag
Gemeld wordt dat op 18 maart een delegatie van Europarlementariërs bij Kansen voor West op
bezoek komt. De leden van het Comité worden hiervoor uitgenodigd.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur.
Besluiten Comité van Toezicht Kansen voor West II, 6 maart 2015.
• Tijdig versturen stukken, met een onderscheid tussen ‘nice to have and must read’.
• Duidelijke structuur agenda aanbrengen met doelbereik en technisch.
• Het Comité stemt in met de beleidsregel met schriftelijke ronde voor technische opmerkingen.
• Vast agendapunt is de monitoring van de plafonds.
• Uitwerking van het RvO en de rol van het Comité in kleine groep.
• Opnemen van de werking van de plafonds als vast agendapunt.
• Schriftelijke ronde voor technische opmerkingen plafonds door MA.
• Evaluatieplan als kader is aanvaard, West-specifiek evaluatieplan inbrengen volgend Comité.
• De Communicatiestrategie is goedgekeurd.
• Evaluatie van de werking DC in volgend Comité.
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