Innovatie en eilandmarketing
•

werkgroep voor het laatst op 18 mei jongstleden bijeengekomen. Gecombineerd met een bezoek van
wethouders Tollenaar, Van der Vlugt en Markwat;

•

Smart Water visie wordt gedragen door de FOGO, de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie ZuidHolland, de Rabobank Het Haringvliet. Er is een succesvolle startbijeenkomst voor Smart Water geweest op 2
juni jongstleden.

Werkgroep Detailhandel
•

de detailhandelsvisie is in april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Werkgroepleden waren bij
raadsvergadering aanwezig;

•

verder uitvoering quickwins (o.a. plantenbakken D'n Diek, activiteiten Oude-Tonge en Ouddorp);

•

verkeerscirculatieplan Ouddorp en Oude-Tonge aandachtspunten;

•

D'n Diek heeft in april een kennisavond en draagvlakmeting georganiseerd voor de BIZ. Er is een goede
afstemming met de werkgroep ondernemersfonds in de voorbereiding van beide initiatieven;

•

Corina Wytzes gaat de werkgroep verlaten;

•

nieuwe werkgroepvergadering is gepland op 15 juni 2016;

•

in 2017 wordt Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden (KVO-W) opgestart voor de winkelgebieden
Ouddorp, Middelharnis en Oude-Tonge.

Werkgroep Bedrijventerreinen

•

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) wordt half 2016 in co-operatie door de gemeente,
MKB Nederland en DZP/ de FOGO opgestart. Doel is om de bedrijventerreinen op Goeree-Overflakkee eind
2016 integraal te certificeren;

•

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 en DB/
secretariaat FOGO;

•

SLA bedrijventerrein Korteweg Stellendam gereed en is besproken in het bestuurlijk overleg tussen de FOGO
en de wethouder op 19 mei jongstleden. Voor de zomer worden voor de andere vier grote bedrijventerreinen
SLA’s opgesteld (Deltahaven Stellendam, Oostplaat Middelharnis, Tonisseweg/BPO Oude-Tonge en De
Watertoren Dirksland);

•

Tonisseweg werkt aan de verbetering van de digitale bereikbaarheid (glasvezel of straalverbinding) van het
bedrijventerrein, in samenwerking met de werkgroep Infrastructuur en de gemeente.

Infrastructuur

•

Frans Huurman nieuw contactpersoon vanuit de provincie Zuid-Holland. Rijkswaterstaat (nog) niet bereid
gevonden deel te nemen aan de werkgroep. Diverse inspanningen vanuit de gemeente en de FOGO
ondernomen;

•

er is een brandbrief verstuurd naar de Minister met betrekking tot de veiligheidssituatie en doorstroming van
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de N59. De reactie hierop geeft weinig aanknopingspunten ter verbetering van de situatie;
•

op 23 juni 2016 bezoekt een delegatie de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu om de situatie van
de N59 onder de aandacht te brengen. Verzoek vanuit de werkgroep/ de gemeente aan het DB en de VEERO
om hierop aan te sluiten;

•

werkgroep heeft nieuw bloed nodig: kartrekkende ondernemer/ voorzittersrol;

•

mogelijkheden voor straalverbinding vanaf de vuurtoren worden onderzocht. Er wordt een inventarisatie
gemaakt van hoge punten op Goeree-Overflakkee waar een antenne kan worden geplaatst en waarmee de
'blinde vlekken' op Goeree-Overflakkee (zie onderzoek buitengebieden door de gemeente) digitaal ontsloten
kunnen worden.

Horeca en recreatie

•

Op 26 mei jongstleden heeft er een afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen KHN en de FOGO (secretariaat
en werkgroepleden). Er is uit de werkgroep Horeca en Recreatie van de FOGO namelijk een nieuw lokaal
bestuur gevormd van KHN. Dit bestuur neemt de lead in de verdere inspanningen met betrekking tot horecazaken op Goeree-Overflakkee. Er zijn communicatieafspraken gemaakt. Wanneer het eilandbrede zaken betreft
wordt de FOGO hierin betrokken;

•

het nieuwe horeca-beleid wordt naar verwachting voor de zomer vastgesteld door de gemeenteraad. De
werkgroep/ KHN monitort de ontwikkelingen.

Deltanetwerk Event

•

evaluatie 2015 wordt in samenwerking met gemeente, Rabobank en Van Dantzig gepland. Nog geen concrete
datum.

Onderwijs, Overheid, Ondernemers
•
Duurzaamheid en energietoepassingen

•

onderzoekt de mogelijkhede voor Crowdfarming op Goeree-Overflakkee. Trekkersgroep wordt geformeerd;

•

11 mei 2016 Startbijeenkomst Landschapstafel Duurzame Landbouw, Goeree Overflakkee en Hoeksche
Waard. Volgende bijeenkomst gepland op 15 juni a.s.;

•

26 mei 2016 inspiratiebijeenkomst LTO/ HAS voor de toekomstvisie op de agro-sector.

Ondernemersfonds

•

op vrijdag 13 mei jongstleden is de werkgroep voor het laatst bijeengekomen. De Kennisavonden voor het
Ondernemersfonds van 6 en 20 april jongstelden zijn geevalueerd. Er in samenspraak tussen de FOGO en de
gemeente is een 'GO' gegeven voor de verdere stappen in het totstandkomingsproces;

•

er wordt een basisontwerp gemaakt voor het ondernemersfonds op basis van de input die gegeven is door
ondernemers, branche-organisaties en gemeente;
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•

in het veld reageert men positief over de (eventuele) komst van het ondernemersfonds, alleen worden er wel
veel vragen gesteld over de exacte invulling van het fonds. De werkgroep/ het secretariaat van de FOGO hoort
deze signalen graag, zodat deze kunnen worden meegenomen in het basisontwerp;

•

de werkgroepsamenstelling van Ondernemersfonds wordt verbreed. Zo worden ondernemers van BIZgebieden, branche-organisaties etc. betrokken bij de werkgroep;

•

de WOZ-gegevens van alle niet-woningen op Goeree-Overflakkee zijn opgevraagd bij SVHW, zodat de
werkgroep de financiele paragraaf van het basisontwerp kan opstellen.
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