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Beknopt verslag Comité van Toezicht Kansen voor West II  
20 mei 2016, Commandant woning, Marine terrein, Amsterdam 
 

Aanwezige leden: mw. K. Ollongren (A’dam - voorzitter), dhr. Verkerk (Delft/G8), dhr. H.S.H. Mooren 
(VNO/NCW West), dhr. H. P. S. Althuis (VSNU/TuD), dhr. A.P. Ouwehand (Milieufederatie), dhr. M. 
Laboui (FNV), dhr. D. Beekhuizen (SZW), mw. O.L.H. Knap (EZ),  

Afwezige leden: dhr. C. Loggen (NH), dhr. P. Oomens (MBO Raad), dhr. M.J.W. Struijvenberg (MA), 
dhr. J. Licht (MKB NL), dhr. T. Leeuwenstein (BZK), 

Raadgevend/adviserend: dhr. R.G.H.J. van Raak (MA), dhr. J. Meerkerk (AA), mw. M. Peeters, dhr. K. 
Magnus (EC), dhr. M. van Marken (CA) 

 

1- Opening 

De voorzitter memoreert aan de speciale locatie die in het kader van het voorzitterschap van de EU is 
gekozen.  

2- Mededelingen 

2.a. Commissie van Goede Diensten 
Een toelichting wordt gegeven bij de commissie van goede diensten, gericht op de controleketen, 
geschillen en klachten. Het Comité heeft hierin geen formele rol. 
 
2.b. Advies AIV glokalisering 
Het Comité bespreekt dit advies rond het onderwerp AIV glokalisering en de volgende punten komen 
naar voren. Het rapport is mede van invloed op de komende Structuurfondsen, goede communicatie is 
voor de inwoners van de EU van groot belang, hoop dat het pact van Amsterdam hieraan bijdraagt. 
Richt ook op de maatschappelijke effecten, bv. werkgelegenheid in de regio.   

3- Vaststelling 

3.a. Verslag Comité van Toezicht  
Het verslag van 18 december 2015 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
3.b. RvO Comité van Toezicht 
Enig nog te nemen besluit gaat over de omgang met de schriftelijke procedure. Na voorstel tot 
aanpassing stemt de vergadering in.   
 
3.c. Jaarverslag Kansen voor West II, 2014-2015 
Een presentatie wordt gegeven bij het jaarverslag. Een toelichting wordt gegeven bij het mechanisme 
van sturing, refererend aan de ervaring van Amsterdam met tenders. Verder zijn er geen vragen en 
wordt het uitvoeringsverslag goedgekeurd.  
 
3.d. OP wijzigingen 
Een toelichting wordt gegeven op een aantal technische wijzigingen. Deze hebben geen gevolgen 
voor de uitvoering omdat ze te maken hebben met een nog verplicht in te vullen ex-ante indicator en 
nieuwe methodieken van meting. De vergadering stemt in met de wijzigingen.  
 
3.e. Jaarplan communicatie 
Een toelichting wordt gegeven bij het jaarplan. Een aantal leden van het Comité wil meedoen als 
proeftuin communicatie, met regie vanuit de organisatie. Enige voorstellen voor verbetering worden 
ingebracht en overgenomen.  
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4. Bespreking voortgangsmonitor 

Een presentatie van de voortgang wordt gegeven. Conclusie, het afgelopen jaar was bijzonder druk 
doordat naast het nieuwe programma, ook het oude programma afgerekend moet worden. In een 
discussie wordt een aantal uitvoeringszaken doorgenomen.   

5. Presentatie Kansen voor Amsterdam 

Een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam geeft een presentatie over het innovatiebeleid 
van Amsterdam.  

6. Bespreking financieringsinstrumenten 

Ter beoordeling van de financieringsinstrumenten worden er twee presentaties gegeven. Deze gaan 
over de Ex-ante assessment en de Investeringsstrategie van fondsprojecten. Na de presentaties volgt 
een discussie over de gegeven presentaties.  

7. Rondvraag  

De heer Verkerk meldt dat hij later dit jaar stopt al burgemeester van Delft. Er zijn verder geen vragen.  
 
 
Besluit Comité van Toezicht Kansen voor West II, 20 mei 2016.  

 Het verslag van 18 december 2015 is vastgesteld 

 Het RvO Comité is met kleine aanpassing vastgesteld 

 Het jaarverslag 2014-2015 is vastgesteld 

 Voorgestelde wijzigingen OP zijn goedgekeurd 

 Het jaarplan communicatie is vastgesteld 
 


