Betreft
Notulen DB-vergadering Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO)
Wanneer:

woensdag 6 december 2017

Waar:

Conferencecall

Tijd:

16.00 – 18.00 uur

Aanwezig
Steef Visser

Voorzitter

Kees Tanis

Penningmeester

Mike Dreisch

Secretaris

Marlies Mulder

DZP

Samantha Lugthart

DZP

Afwezig met bericht
Jasper Dekker

Algemeen bestuurslid

Agenda
1. Opening en mededelingen
Steef opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken
1. Concept Woonvisie
Gaat verder dan alleen ter kennisgeving aannemen. Goed gezamenlijk schrijven formuleren
waar alle verenigingen achter staan. Economisch verhaal moet bepalend zijn voor
maatschappelijke voortgang.
Steef legt contact met Jan Peter: FOGO ondersteund dit van harte en vraagt of zij een goed
onderbouwd, inhoudelijk kloppend stuk kunnen maken wat wij kunnen brieven met elkaar en dat
wij dat overleggen met aangesloten verenigingen en daarna overleggen aan college.
2. Capaciteit N-57
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
3. Vaststellen agenda
Toevoegingen aan de agenda
- Data glasvezel
- Beurs Energy Island 8 en 9 december
- Klankbordgroep
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- Beroepencampus
- Beroepenmarkt
4. Goedkeuring notulen vorige DB-vergadering
Notulen worden goedgekeurd.
5. Organisatiestructuur FOGO
1. FOGO inzake opm van VBGO
Nog geen contact gehad met Jan, Bert en Bert. Volgende week OVG-vergadering, dan kan Mike
dit meenemen. Laatste VBGO-vergadering hebben de leden aangegeven dat zij wachten op wat
er nu komt.
Sam legt contact met OVG en VBGO. Volgende week conferencecall om voortgang te
bespreken zodat er voor de kerst een stuk ligt. Sam belt Mike morgen om de status te
bespreken.
Input van Bert, Bert en Jan samenvoegen met financiële stuk wat gereed moet zijn voor de
kerst.
6. Smart Water
- Bemanning werkgroep 2018
We wachten sinds mei tot we weer kunnen beginnen. Mike kan geen enkele seconde meer
besteden aan Smart Water omdat zijn focus volledig ligt op de voortgang en bouw van Greenhuus
op de Kabbelaarsbank. Mike is nog wel beschikbaar voor advies. Voorstel is dat Marlies voorzitter
wordt en daar ook vanuit haar eigen organisatie input aan kan geven.
Voorzitterschap van Mike naar Marlies moet live bekendgemaakt gemaakt worden, 21 december
officiële overdracht. Vooraf aankondigen dat het gaat plaatsvinden.
Nadenken over andere ondernemer op de plaats van Mike.
7. Update werkgroepen
De werkgroepen zijn sinds de vorige vergadering niet meer bij elkaar gekomen.
8. Recreatievisie VEERO
Gepresenteerd bij de gemeente, Tollenaar en ambtenaren wilden zich beraden. Vermoeden is
bevestigd, ZKA is erbij gehaald. Advies van ZKA is te blijven bij de visie en geen strategie omdat er
genoeg in de visie zou staan. Kees heeft Merlijn benadert om in klein comité te overleggen met Mike
erbij om uit te leggen wat zij bedoelen en zodat ZKA hun advies toe kan lichten, dat is er niet van
gekomen. Aan Joel is er gevraagd om samen Merlijn uit te nodigen om te kijken wat de juiste
aanpak is.
Alsnog een overleg in klein comité. Morgen heeft Kees een afspraak met Jeroen. 11 december
intern overleg met Veero, 18 december overleg met Veero en Joel over lopende zaken van de Veero
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waar Kees niet bij aanwezig zal zijn.
9. Data glasvezel
Wij zijn daar als FOGO nooit voor benadert. Oproep naar aangesloten verenigingen, de presentatie,
aantekeningen en oproep met het verzoek dit door te zetten naar de leden.
10. Beurs Energy Island 8 en 9 december
Marlies, Steef en Sam zijn aanwezig. FOGO/Smart Water ondertekent nu als programmamaker.
11. Klankbordgroep
Uitnodiging is binnengekomen, lijstje is samengesteld door de drie O’s met ieder hun eigen
achterban die of wel belangstelling heeft of een bijdrage heeft geleverd. 20 december op 15.00 uur.
12. Beroepscampus
Mail van Adrie Krielaart met het verzoek om in de ondernemerskring meer te sparren over de
ontwikkelingen van Edudelta. Parkeren binnen kaders van Smart Water en bespreken met de
klankbordgroep.
Samantha antwoord Adrie: Het wordt een inhoudelijk stuk binnen Smart Water.
13. Beroepenmarkt
Bericht netjes opmaken en doorzetten naar de leden.
14. Rondvraag
Geen vragen.
15. Sluiting
Steef sluit de vergadering om 16:57 uur.
Met vriendelijke groet,
Mike Dreisch
Secretaris
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