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Beknopt verslag Comité van Toezicht Kansen voor West II
18 mei 2018, Scheveningen
Aanwezige leden: mw. S. Bruines (DH-voorzitter), dhr. P. van den Berg (P. UT), dhr. F. Forster (G8
Delft), dhr. M.J.W. Struijvenberg (MA), dhr. H. P. S. Althuis (VSNU/TuD), dhr. D. Dekker (RADAR),
dhr. S. Oegema (EZK), dhr. N. Beets (BZK), dhr. J. Beekhuizen (SZW).
Afwezige leden: dhr. M. Laboui (FNV), dhr. H.S.H. Mooren (VNO/NCW West), dhr. J. Licht (MKB NL),
dhr. A.P. Ouwehand (Milieufederatie), dhr. T. van Wissen (AA).
Raadgevend/adviserend: mw. M. Peeters (EC), dhr. R.G.H.J. van Raak (MA), mw. L. Kapoen (CA)
1- Opening
De voorzitter refereert naar de presentatie door de heer Kleijn van voetbalvereniging Scheveningen,
de gastheer van de vergadering, waarin hij het CLLD SIOS project Leergilde heeft toegelicht.
2- Mededelingen
2.a. Vaststelling Kansen voor West I
De formele vaststelling door de EC. De voorzitter verwijst wordt naar de mooie prestatie van het
programma. Al het EFRO-geld is succesvol ingezet in aansprekende projecten. Het Comité vraagt of
er een onderzoek gedaan kan worden naar de maatschappelijke effecten van het programma. In dit
verband wordt ook de IPO publicatie genoemd http://www.efro-wsk.nl/wp-content/uploads/sites/277/2018/01/IPOBoekje-Cohesiebeleid_WSK-uitgelicht.pdf.

2.b Structuurfondsen Post 2020
De DG Regio vertegenwoordiger geeft een toelichting op de verschillende processtappen van het
nieuwe programma; begin mei het voorstel over het Meerjarig Financieel Kader met EC
beleidsprioriteiten en EU begroting. De EZK vertegenwoordiger geeft een toelichting hoe in NL wordt
omgaan met de ontwikkeling van de nieuwe OP’s.
3- Vaststelling
3.a Verslagen Comité van Toezicht
Er werden geen opmerkingen meer gemaakt bij de al eerder schriftelijk goedgekeurde verslagen.
3.b Jaarverslag 2017 en Monitor per april 2018
Een presentatie wordt gegeven bij het Jaarverslag en de Monitor van het programma. Het Comité
bespreekt enkele zaken rondom de samenwerking van EFRO/EFSI. Het stelt het jaarverslag vast.
3.c Uitwerking wijziging indicatoren OP
De voorzitter wijst er op dat de wijzigingen al een aantal keren eerder in het Comité besproken zijn.
De realisatie eind 2018 komt lager uit dan gepland, maar de totale realisatie in 2023 wordt zeker
gehaald. De EC vertegenwoordiger wijst erop dat een brede consultatie binnen de EC nodig zal zijn
voor goedkeuring. Het Comité ondersteund de voorgestelde aanpassingen van harte.
3.d Presentatie Haagse programmadeel
De heer Frank Puchala - programmamanager van Den Haag - geeft een presentatie van de voortgang
van het Haagse programmadeel.
3.e Actieplan communicatie 2018
De voorzitter ligt toe dat het voorliggend jaarlijks actieplan als hamerstuk is ingebracht. Het Comité
geeft een pluim voor de nieuwsbrief. Verdere opmerkingen zijn er niet, waarmee het actieplan is
vastgesteld.
Als intermezzo rijkt de PM op symbolische wijze een beschikking uit van het project Composite
Automation Development Centre - een proeftuin voor composietenautomatisering. Formeel gaat zoiets
via het ICT beheersysteem.
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3.f Voortgang en termijn Deskundigencommissie
De voorzitter vraagt aandacht voor de (her)benoeming van de DC-leden. De voorzitter-DC geeft een
toelichting over het werk van de DC. Men is tevreden met de goede projecten en de impact - 164
projecten beoordeeld, 72 goedgekeurd. Na bespreking besluit het Comité voor het doorgaan van de
DC op de huidige voet en te vragen wie in aanmerking wil komen voor herbenoeming van tot het
einde van de programmaperiode.
4. Bespreking
4.1 Voortgang uitvoering evaluatieplan
Een toelichting: voor prioriteit 1 wordt voor alle NL OP’s een vergelijkende evaluatie gedaan door de
RUG. Voor prioriteit 2 is de evaluatie al voor een groot deel uitgevoerd. De evaluatie van de GTI’s is in
voorbereiding. Verwachting is dat in de tweede helft dit jaar alle evaluaties kunnen worden afgerond.
4.2 Enquête klanttevredenheid dienstverlening
Belangrijkste bevindingen zijn 1) in het geval van een penvoerder, slechts één partner het project
serieus kan ophouden. 2) de rol van penvoerder zwaarder is dan ingeschat, een job op zich.
Faciliteren door de MA is slechts beperkt mogelijk. Ook wordt verwezen dat andere loketten soms
beter werken.
4.3 Voortgang Financieringsinstrumenten
De lopende of binnenkort te starten fondsen zijn: UNIIQ, IQ, Innovatiefonds Noord-Holland, TMI-POC
fonds Flevoland, VVE–Den Haag, SOFIE II, FRED II en ED II. Het POC Utrecht fonds start naar
verwachting in de tweede helft van 2018.
4.4 Investeringsstrategieën
Een korte toelichting wordt gegeven bij de investeringsstrategieën.
5. Rondvraag en sluiting
De vertegenwoordiger van de CA geeft aan dat de laatste betaalaanvraag in december 2017 werd
ingediend bij de EC. In juni en het najaar zullen weer betaalaanvragen worden ingediend.
De voorzitter geeft aan dat er dit jaar geen nieuwe Comité bijeenkomst is voorzien. In december wordt
een volgende Monitor van het programma uitgebracht. De volgende fysieke bijeenkomst is gepland in
juni 2019. De gedeputeerde van de provincie Utrecht is dan voorzitter.
De vergadering sluit om 16.05 uur.
Besluiten Comité van Toezicht Kansen voor West II, 18 mei 2018.
 De verslagen zijn definitief vastgesteld
 Het jaarverslag 2017 is vastgesteld
 Voorgestelde wijzigingen OP zijn goedgekeurd
 Het actieplan communicatie 2018 is vastgesteld
 DC gaat verder op huidige voet
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