Comité van Toezicht Kansen voor West, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Beknopt verslag schriftelijk Comité van Toezicht Kansen voor West II, 18 september 2017
Besluitenlijst
a. Concept verslag Comité van toezicht 16 juni 2017
Enkele opmerkingen werden gemaakt over het toevoegen van de svz van de actuele voortgang bij de
jaarverslagen, N+3 en prestatiekader, uitvoering van het programma, Engelse
managementsamenvatting van de evaluatie(s) en enkele tekstuele opmerkingen. Verder zijn geen
opmerkingen ontvangen, waarmee het verslag van 16 juni 2017 is goedgekeurd.
b. Aanpassingen OP
Besluit om de wijziging met de toevoeging van de extra middelen los te koppelen van eventuele andere
programma wijzigingen.
Punt a. Aanpassingen outputindicatoren
Besluit om bij de aanpassing outputindicatoren uit te gaan van de onderbouwing voor de initiële
aannames. Verdere uitwerking bespreken met de EC.
Punt b. Aanpassing van het prestatiekader
Besluit om voorafgaande de formele indiening, de details nog afstemmen met de EC/landendesk.
Punt c. Aanpassing van de resultaatsindicatoren
Toelichting, de indicator gericht op samenwerking bedrijven en kennisinstellingen past beter bij de
interventielogica van het OP en is ook gelijk aan die van de andere MA’s.
Punt d.1 Aanpassing van het financieringsplan
Advies om bij verschuiving van middelen alle delen van het programmadocument aan te passen.
-

Punt d.2 Toevoeging extra EFRO middelen

Gevraagd wordt de samenhang met de andere Nederlandse programma’s te laten zien, en de wijziging
zo snel mogelijk in te dienen. Er is besloten 25% van de extra middelen per OP toe te voegen aan de
prioriteit Innovatie.
c. Brief aan stas met aanbevelingen uitvoering EFRO programma’s
Er is geen reactie ontvangen.
d. Voorstel enquête begunstigden/aanvragers
De enquête wordt aangepast n.a.v. een gevraagde toelichting en enkele tekstuele opmerkingen. Er is
niet voor gesloten vragen gekozen, zodat goed inzicht kan worden verkregen hoe onze dienstverlening
kan verbeteren.
e. Financieringsinstrumenten
De G4 adviseert een ambtelijke begeleidingsgroep op te starten om de aansluiting met regionale doelen
te stroomlijnen. En aandacht te hebben voor monitoring en evaluatie van het fonds.

1

