Den Bommel, 6 juni 2018

Geacht College, geachte Raad,

Allereerst feliciteren wij u hartelijk namens het georganiseerde bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee (GO) met uw
uitdagende opdracht die u recent bent aangegaan. Wij kijken uit naar een productieve en constructieve voortzetting
van onze samenwerking in het belang van de ontwikkeling van ons eiland.

De provincie Zuid-Holland noemt de gemeente GO overal als toonbeeld van perfecte samenwerking in de triple
helix. Dit vinden wij een prachtig voorbeeld, daar mogen we trots op zijn! Wij zijn erg blij met deze relatie, de
samenwerking en de manier waarop die zich heeft gevormd.

Waarden en missie van FOGO
Na de gemeentelijke herindeling was de behoefte voor één centraal aanspreekpunt namens de ondernemers op
GO groot. Verschillende ondernemerscollectieven hebben in 2013 de handen ineen geslagen en in december 2013
de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) opgericht. De FOGO opereert als
koepelorganisatie voor alle ondernemers op het eiland en behartigt hun belangen vanuit één organisatie.

De drie kernwaarden van de FOGO zijn samenwerking, innovatie en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen.
Door over de voormalige gemeentegrenzen heen te kijken en door de krachten te bundelen kunnen de
ondernemersbelangen centraal worden behartigd. Wanneer investeringen en innovatie in de breedte plaatsvinden
blijft de economie van GO niet alleen voor nu, maar ook voor de lange termijn gezond.

Door de drie kernwaarden met elkaar te verbinden ontstaat er een duurzame economie waarbij ondernemers en
overheid elkaar weten te vinden. In de uitvoering wordt er gekeken naar de nabije en middellange toekomst waar
wonen, werken en recreëren elkaar niet in de weg staan.
De missie van de FOGO is zorgen voor een optimale en concurrerende business omgeving op GO. Onze leden
hebben de FOGO het mandaat gegeven om dit te realiseren.

Waarom deze brief?
De leden van de FOGO willen bij aanvang van deze nieuwe collegeperiode een aantal uitgangspunten met u delen.
Vanuit uw politieke opdracht staat u een welvarend eiland voor. De ondernemers die door FOGO met elkaar
verbonden zijn geloven dat alleen bedrijven welvaart creëren. Bedrijven doen dat het beste als er een goed
economisch klimaat is. In een goed ondernemersklimaat kunnen ondernemers meer investeren in innovatie, de
omgeving en hun medewerkers. Een welvarend en ondernemend eiland is dus goed voor een ieder, ook in de
toekomst.
FOGO organiseert de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de ondernemers op GO richting de gemeente,
de provincie en overige stakeholders. Door de realisatie van werkgroepen zijn er samenwerkingsverbanden
ontstaan die eiland-breed en eiland-overstijgend actief zijn.

De leden van de FOGO willen een optimale ondernemersomgeving op GO creëren. Dit houdt in dat zij de beste
medewerkers en leveranciers aantrekken en zorgdragen voor optimale technische ondersteuning en financiering.
Dat levert een gezonde, concurrerende omgeving op waarin bedrijven blijven investeren en aantrekkelijk is voor
nieuwe bedrijven om hier te vestigen. Dat is goed voor de investeringen, creëert meer werkgelegenheid
waardoor de welvaart stijgt.

Wat verwachten de leden van de FOGO van de overheid?
Vier belangrijke zaken:
1.

een betrouwbare samenwerkingspartner in de breedste zin van het woord;

2.

een overheid die meewerkt om het ondernemersklimaat te optimaliseren;

3.

een overheid die helpt de doelstellingen van de FOGO te bereiken;

4.

en een meewerkende wethouder.

Wat is de tegenprestatie van de FOGO in de komende collegeperiode?
De FOGO heeft in samenspraak met het onderwijs, de gemeente en de provincie de strategie en het programma
SMART WATER ontwikkelt. Naast Smart Water lopen er nog twee programma’s: Energy Island en Paulina.nu. Wij
zijn blij om te zien dat deze worden genoemd in het coalitieakkoord. De FOGO zal doorgaan met het samenwerken
en ontwikkelen van de dwarsverbanden tussen de drie programma’s. De SMART WATER-matrix wordt ingezet om
alle initiatieven die het eiland verder helpen op de kaart te zetten. Dat betekent dat tastbare projecten zoals
“Kinderen Leren Programmeren”, de “Minor Smart Water”, het organiseren van een “Tiny House movement” en
het ontwikkelen van alternatieve energievoorzieningen voor bedrijventerreinen doorgang kunnen blijven vinden.

Gemeentelijke beleidsstukken en visies
De gemeente zet haar beleid uit aan de hand van visies die de basis leveren waarop strategieën en programma's
ontwikkeld worden. De detailhandel-, bedrijventerreinen-, woon- en recreatievisie zijn al opgesteld. In het belang
van ondernemend GO en de impact van Smart Water is het cruciaal dat de FOGO en haar leden vanaf de start
van ieder visietraject betrokken zijn. De kwaliteit en het draagvlak van de visies worden door een goede
samenwerking verhoogd en kan er sterke basis gelegd worden voor de strategie en uitvoeringsprogramma.
Enkele sectoren en onderwerpen krijgen op dit moment minder aandacht. De FOGO zou graag zien dat er ook
visies opgesteld worden voor de landbouw, visserij, infrastructuur en ondernemen. Wij kijken met belangstelling uit
naar de manier waarop de gemeente deze onderwerpen gaat opnemen in haar planning en hoe de FOGO een rol
in de uitvoering zou kunnen spelen.
De FOGO vraagt de aandacht van het college en de raad voor een zeer belangrijke zaak. In de afgelopen
collegeperiode is er een visie voor de recreatiesector opgesteld. Deze sector is voor het gehele eiland belangrijk,
ook voor bijvoorbeeld de detailhandel. De FOGO benadrukt het grote belang om zorgvuldig te werk te gaan met
het vervolg van deze visie.
Aan het begin van de samenwerking zijn er afspraken gemaakt over het proces waarbij waarde werd gehecht
aan betrokkenheid van alle partijen. Een visie is van invloed op de totale economie en daarom is het belangrijk

dat alle partijen enige vorm van invloed willen hebben. De FOGO heeft in het begin van het traject aangegeven
dat na de visie een strategie noodzakelijk is om de ondernemers een focus te geven. Een strategie dwingt ons
keuzes te maken, dit levert een superieure basis op om vervolgens toetsingscriteria vast te stellen en geeft de
strategie duidelijk de richting aan voor een onverslaanbaar Masterplan.
Er is dinsdag 22 mei in samenwerking met ondernemers en gemeente een eerste aanzet gemaakt voor het
ontwikkelen van een strategie. Deze strategie zal gevolgd worden door een uitvoeringsprogramma/masterplan en
concrete toetsingscriteria. De strategie zal in de komende weken door VEERO en gemeente verdere invulling
krijgen, waarbij ook FOGO betrokken zal zijn met als taak om de dwarsverbanden met de economische strategie
Smart Water, paulina.nu en Energy Island te blijven borgen.
Wat is de tegenprestatie van de FOGO?
De FOGO begrijpt dat de vraagstukken draagvlak nodig hebben. Zij zal die helpen creëren door middel van onder
andere het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen. De FOGO creëert verbinding tussen de ondernemers
vanuit de verschillende sectoren op GO.
Ze organiseren gezamenlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld een Smart Water netwerkbijeenkomst.
De FOGO achterban vraagt de gemeente bij haar inkoopbeleid eerst te kijken naar leveranciers van het eiland.
We vragen u een optimale infrastructuur na te streven, zowel fysiek als digitaal. Snel internet, snelle wegen en een
uitgebaggerd slijkgat zijn voor de ondernemers randvoorwaarden om optimaal zaken te kunnen doen.
De werkgroepen die de FOGO heeft zullen een actieve bijdrage leveren waardoor de samenwerking nog meer
geoptimaliseerd kan worden. We denken graag mee in de functieomschrijving van de bedrijfscontactfunctionaris,
een structureel loket voor ondernemers issues, risico's en vragen waarmee we kunnen optreden als signaleringsen kennis overdrachtspunt.

Tenslotte: Samenwerken is belangrijk
Wij werken heel graag samen met u om GO nog beter op de kaart te krijgen. Maar samen betekent dan ook echt
samen: ondernemers, overheid en onderwijs. De Triple Helix waar wij zo trots op zijn en graag trots op willen
blijven!

We kijken uit naar de komende vier jaar en wensen u allen ontzettend veel succes bij het uitvoeren van uw taken.

Namens het AB en DB van de FOGO,

S. Visser

