Innovatie en eilandmarketing
•

scenario Smart Water meegenomen in de Transformatiemonitor;

•

Smart Water gedragen door de FOGO, de gemeente, de provincie, de Rabobank en Public Result;

•

op 16 maart jl. brainstormbijeenkomst over de invulling van Smart Water met de werkgroep en
gemeente geweest;

•

op 14 april wordt een bijeenkomst georganiseerd door Public Result en in samenwerking met de
gemeente en de FOGO (zie agenda vergadering).

Werkgroep Detailhandel
•

detailhandelsvisie wordt in april 2016 vastgesteld door de raad;

•

op 23 maart jl. is de werkgroep Detailhandel bijeen gekomen en gesproken over de BIZ (D'n Diek)
en het ondernemersfonds;

•

verder uitvoering quickwins;

•

aandachtspunt is dat de werkgroep Detailhandel zich niet teveel gaat richten op de situatie van D'n
Diek/ Middelharnis, maar ook op Ouddorp en Oude-Tonge;

•

Corina Wytzes gaat de werkgroep na de volgende werkgroepvergadering verlaten.

Werkgroep Bedrijventerreinen

•

Jan de Graaff heeft zich afgemeld voor de werkgroep Bedrijventerreinen. Hans Padmos is
aangesloten en nieuwe werkgroepleden worden gezocht. Fred Vlasblom wenst toe te treden
namens BPO;

•

de Bedrijventerreinenstrategie is nog in ontwikkeling en wordt opgesteld door de gemeente. De input
van FOGO wordt meegenomen. Monitoring op verdere proces en doorlooptijd door de werkgroep;

•

werkgroep SLA vordert: concept is gereed, zal worden uitgewerkt en ondertekend. Voor de zomer
worden voor de andere vier bedrijventerreinen SLA’s opgesteld;

•

negatieve uitslag voor de formele draagvlakmeting van de BIZ Oostplaat;

•

BIZ Tonisseweg Oude-Tonge moet de BIZ in 2016 opnieuw vaststellen;

•

integraal KVO-B wordt in 2016 uitgerold: gestreefd wordt naar certificering in kwartaal 4. In
samenwerking met MKB-Nederland;

•

bereikbaarheid en veiligheid infrastructuur is besproken in de werkgroep Bedrijventerreinen.
Doorgespeeld naar werkgroep infrastructuur.

Infrastructuur
•

Nieuw contactpersoon vanuit de provincie Zuid-Holland wegens personele verschuivingen.
Rijkswaterstaat (nog) niet bereid gevonden deel te nemen;

•

voor-financieringsmodel voor N59 is besproken met gedeputeerde en wordt verder uitgedacht door
de gemeente;

•

veiligheid N59 ter discussie: brief t.a.v. de Minister in voorbereiding. De FOGO tekent mee;
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•

werkgroep is belangrijk/ kaderstellend voor economische strategie;

•

vanuit de FOGO is er een brief verstuurd naar het college van B&W wat betreft het
belang van een goede infrastructuur voor de economische ontwikkeling en het aantrekken van
hoogwaardige bedrijvigheid en werkgelegenheid;

•

werkgroep heeft nieuw bloed nodig: kartrekkende ondernemer/ voorzittersrol;

•

mogelijkheden digitale infrastructuur verder onderzocht.

Horeca en recreatie

•

KHN is aan het overleggen over de laatste versie van de diverse stukken omtrent horecabeleid die
de gemeente heeft aangeleverd. Er zijn wat betreft de ondernemers behoorlijk wat punten verbeterd
in het beleid, maar er moeten “puntjes op de i” worden gezet. Het proces duurt te lang voor de
ondernemers, hopelijk voor de zomer gereed.

Deltanetwerk Event

•

evaluatie 2015 wordt in samenwerking met gemeente, Rabobank en Dietz Communicatie.

Onderwijs, Overheid, Ondernemers
•

banenmarkt georganiseerd op 7 februari met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven;

•

op 10 maart onderwijs/ ondernemersavond georganiseerd met STC. Op initiatief van OVG.

Duurzaamheid en energietoepassingen
•
Ondernemersfonds
•

op 4 februari voor het eerst bijeen gekomen. Sindsdien twee werkgroepbijeenkomsten geweest;

•

planning opgesteld voor het onderzoekstraject voor het Ondernemersfonds;

•

op 6 en 20 april worden twee ondernemersbijeenkomsten georganiseerd door de FOGO om te
informeren over het fonds. Hierin wordt meer duidelijkheid gegeven over hoe het fonds zich
bijvoorbeeld verhoudt tot bestaande BIZ-en, hoe het fonds de ondernemerscollectiviteit versterkt en
ondernemers slagvaardiger maken doordat er financiele middelen beschikbaar zijn voor de
uitvoering van maatregelen.

Terugkoppeling werkgroepen FOGO 31 maart 2016

2

