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Verslag BO PRES  6 oktober 2016 
Stadhuis, Amsterdam 12:30 – 14:00 uur 

 

 

Aanwezigen  

 

BO PRES leden: Jaap Bond (Provincie Noord-Holland, plaatsvervangend voorzitter), Simone 

Kukenheim (Amsterdam, aanwezig voor agendapunt Internationaal Onderwijs),  Jan-Nico Appelman 

(Provincie Flevoland), Adam Elzakalai (Haarlemmermeer, Amstel/Meerlanden), Merijn Snoek 

(Haarlem, Zuid-Kennemerland, vervangt Joyce Langenacker), Harry Rotgans (Purmerend), Maaike 

Veeningen (Amstelveen, Amstel/Meerlanden), Arjen Verkaik (Velsen, IJmond),  Dennis Straat 

(Stadsregio Amsterdam, Zaanstreek/Waterland), Wimar Jaeger (Hilversum, Gooi- en Vechtstreek), en 

Geert-Jan Put (ambtelijk vervanger Jop Fackeldey, Flevoland) 

 

Ondersteuning BO PRES: Rijk van Ark (Voorzitter DO PRES), Julius Betist (verslag) 

 

Gasten: Geerte Udo (Amsterdam Marketing), Olivier Ponti (Amsterdam Marketing), Peter de Kruijk 

(Amsterdam inbusiness) 

 

Afgemelde BO PRES leden: 

Kajsa Ollongren (Amsterdam, voorzitter), Jop Fackeldey (Lelystad),  Joyce Langenacker (Haarlem, 

Zuid-Kennemerland) en Mark Pol (Almere) 

 

Afgemelde ondersteuning BO PRES: 

Martin Bekker (PRES Secretariaat), Remco Rienties (PRES Secretariaat) 

 

 

 

Algemeen: 

1. Opening/mededelingen 

Omdat Kajsa Ollongren afwezig is, vervangt Jaap Bond haar als voorzitter van het BO PRES. Jaap Bond 

opent de vergadering. 

 

Afberichten zijn ontvangen van Kajsa Ollongren (Amsterdam, vervangen door Simone Kukenheim en 

Rijk van Ark), Jop Fackeldey (Lelystad, word ambtelijk vervangen), Mark Pol (Almere) En Joyce 

Langenacker (vervangen door Merijn Snoek). 

 

Arjen Verkaik kaart aan dat eerder in het BO PRES is afgesproken dat in geval van afwezigheid 

getracht wordt om een bestuurlijke vervanger te sturen, en als dat niet lukt, om dan geen ambtelijke 

vervanger af te vaardigen. 

 

Adam Elzakalai geeft aan dat de deelregio Amstelland/Meerlanden haar gemeenschappelijke 

regeling heeft uitgebreid met gemeente Ronde Venen. Aangezien deze in de provincie Utrecht ligt, 

maakt de Provincie Utrecht als het ware ook een beetje onderdeel uit van de MRA. 

 

Wimar Jaeger geeft aan dat de verkiezing voor de locatie van het volgende Glazen Huis van Serious 

Request niet op Hilversum is gevallen, maar op Apeldoorn. 
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2. Verslagen DO en BO PRES  

Het verslag van het DO PRES wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Het verslag van het BO PRES wordt vastgesteld. 

 

3. Deltaplan Internationaal Onderwijs  

Jaap Bond: Dit is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking. Het resultaat is een breed en 

goed regionaal gedragen plan. In dit overleg graag het plan doornemen.  

 

Wimar Jaeger: Liggen er al businessplannen? En komt dat hier nog naar voren? En waar ligt het 

besluit? Jaap Bond: die businessplannen worden nog uitgewerkt. 

 

Maaike Veeningen: De conclusie is dat er een enorme druk is; Hoger dan eerder gedacht. De vraag is 

of er nog steeds voldoende intern aandacht voor is. Wij kijken nu of ISA uitgebreid kan worden. 

Daarnaast kijkt de gemeente Haarlemmermeer ook naar kansen. 

 

Wimar Jaeger: Er is verschil tussen openbaar en particulier onderwijs. Hebben wij enig zicht op de 

regie op openbaar, internationaal onderwijs? Maaike Veeningen: Laten we vooral kijken wat er te 

realiseren valt. Goede  Hierbij rekening houdend met de regionale spreiding van het aanbod.  

 

Wimar Jaeger: De urgentie delen wij allemaal. Als overheid hebben wij twee sturingsmiddelen, 

enerzijds het miljoen dat er nu ligt, anderzijds wat wij willen met internationaal onderwijs, oftewel 

waar wil je dat plaatsen? Maaike Veeningen: Dat deel ik, en de gesprekken hieromtrent worden 

gevoerd. 

 

Jaap Bond: De huidige school in Amstelveen loopt tegen de maximale capaciteit aan. Het risico is dat 

de vraag naar de Haagse regio vertrekt. Haarlem is al een hele tijd bezig om te kijken naar nieuwe 

capaciteit, met inachtneming van wat er op deze regio afkomt. Belangrijke vraag op de middellange 

termijn is: Waar moet het aanbod in de regio geplaatst worden? 

 

Harry Rotgans: Boven het Noordzeekanaal is behoefte aan internationaal onderwijs. Ik mis hier de 

link voor Zaanstreek-Waterland. Hoe kunnen we dat bij ons op de kaart zetten? Dit is nog niet 

intensief genoeg. Hiervoor vraag ik graag aandacht. Jaap Bond: De vraag in dit stuk is gebaseerd op 

de vraag van concentratie van internationale expats. Simone Kukenheim: In het BO PRES van 

december zullen wij het document opnieuw inbrengen. Dat wordt ambtelijk voorbereid. Betreffende 

Zaanstreek-Waterland wordt er in het deltaplan ook gerefereerd aan de aanpak voor Zaanstreek-

Waterland.  

 

Adam Elzakalai: Nu met de AiB-pet op: Eé  a  de eerste rage  a  bedrij e  is Hoe zit het et 
internationaal onderwijs?  Het is ge oo  ee  o gelooflijk groot raagstuk. Er is eel urge tie. 
Haarlemmermeer is het daarom echt eens met dit voorstel. Ik ben van mening dat je zoveel mogelijk 

moet kijken hoe je dit vraagstuk kan oppakken met de regio. Er zijn veel goede business cases te 

maken. Jaap Bond: het is belangrijk om vanuit de MRA een eenduidige boodschap te zenden. De 

vraag is dan: Waar en hoe willen we dan dit internationaal onderwijs? Het lijkt mij goed om in de 

voorbereiding van de business cases mogelijk bilateraal te kijken wat het meest kansrijk is. Je moet 

namelijk ook geen verwachtingen scheppen die je niet kan waarmaken. Iedereen is het eens met 

primair Amstelveen, maar dan: Wie is de second best? 

Simone Kukenheim: Ik ben blij dat het een MRA-onderwerp is. De verschillende initiatieven hoeven 

elkaar niet te bijten want er is genoeg vraag. Het is wel belangrijk om de timing af te stemmen; De 

planning van de verschillende initiatieven.    
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Wimar Jaeger: Ik constateer dat de drie internationale scholen bij zich nog beter gaan aansluiten bij 

de MRA. Vanuit deze scholen komt ook echt een gezamenlijke pitch. 

 

Adam Elzakalai: In december moet er een integrale afweging zijn, waarbij voorafgaand alle 

initiatieven in hetzelfde mandje zitten. Het streven is om zo veel en zo snel mogelijk aanbod te 

realiseren. 

 

Merijn Snoek: Over de besluitvorming: De datum van 2020 lijkt mij niet zo hard. Als de 

volgordelijkheid maar behouden blijft. 

 

Jaap Bond: Mocht er vóór december nog bilateraal overleg gewenst zijn, dan wil ik dat graag 

faciliteren.  

 

Sinone Kukenheim: Ik il graag og e e  stilstaa  bij t ee pu te . Te  eerste, de raag at betaal 
je ou per ierka te eter?  Ee  erzoek o  aa passi g a  de erorde i g is ogelijk, als het goed 
onderbouwd kan worden. Ten tweede moet wij ook echt kijken naar nieuwkomersonderwijs. We 

kunnen in Amsterdam nog heel veel leren van wat in de regio gebeurt en vice versa. Ik neem dit 

initiatief in de werkgroep graag op mij. 

 

Met in achtneming van bovenstaande opmerkingen stemmen alle aanwezigen in met de 

voorliggende besluiten. 

 

4. Vastgoedmarketing  

Adam Elzakalai geeft een toelichting: We zijn toentertijd gestart in Vastgoedmarketing om tot een 

concretere samenwerking in de profilering te komen. Nu zijn wij bezig met een betere profilering van 

e  bi e  de deelregio s. ij zij  erg te rede  o er de resultate  tot u toe. 
 

Jaap Bond: Ik wil graag akkoord gaan met de voorgelegde besluiten: Vaststelling van het rapport, 

akkoord met de bijdrage; uiterlijke derde kwartaal voorstel van Lex Brans. 

 

Wimar Jaeger: Betreffende Beslispunt C: Ik heb moeite met de referentie aan het dossier Wonen. Dat 

kan ik niet verdedigen in mijn gemeente. We hebben samen een conclusie getrokken en nu zie ik de 

discussie via hier terugkomen. 

 

Jaap Bond: De link met Wonen gaat over de transformatieopgave; Het gaat niet over de 

programmering en toewijzing. Het gaat dus om de fysieke link. Wimar Jaeger: Waarvan hierbij akte 

genomen. 

 

Alle aanwezigen stemmen in met de voorliggende besluiten. 

 

5. A sterda  Bezoeke , Holla d Zie  2017-2020  

Presentatie door Geerte Udo en Olivier Ponti (Amsterdam Marketing) 

 

Geerte Udo geeft eerst een toelichting op het Bezoekersonderzoek van de Metropoolregio 

Amsterdam. Het onderzoek is door het hele jaar heen gedaan, zodat een realistisch beeld gecreëerd 

kan worden met inachtneming van seizoensgebonden bezoekerspieken etc. De ontwikkeling: een 

enorme groei. Belangrijk gegeven voor de toekomst: de besluittermijn van de bezoekers. Bezoekers 

maken namelijk pas (definitieve) keuzes pas als ze geland zijn; Niet drie maanden van tevoren. 

Zaanstad en Volendam trekken de hoogste cijfers. Flowers of Amsterdam lijkt laag maar dat komt 
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door bezoekerspiek dankzij de korte bloeitijd van de bloemen in de lente. Gedragspatroon: in New 

Land is er weinig productaanbod. Maar er is veel potentieel door de Floriade en luchthaven Lelystad. 

Castles and Gardens is in verhouding slecht bereikbaar. Vervolgens geeft Geerte Udo ook een 

toelichting op het projectplan ABHZ 2017-2020. Uit de evaluatie blijkt dat de spreiding steeds beter 

gaat. Het openbaar vervoer is verbeterd. De NS is hopelijk binnenkort ook aangesloten. 

Aandachtspunten: De bereikbaarheid van sommige gebieden. De gewenste spreiding rondom 

trekpleisters op piekmomenten. Productontwikkeling. In de communicatie nemen wij bewust niet 

het bestaan van een metropoolregio mee, maar het gegeven dat Amsterdam meer heeft dan alleen 

de Grachtengordel. Dit heeft te maken met de informatie-overload van de toerist. In de strategie is 

simpelheid van de communicatie de sleutel. Vanaf 2017 is er een meer gebiedsgerichte aanpak; 

themagebieden. Maatgericht werken per gebied. In komende marketingactiviteiten: Kijken hoe 

lokale organisaties onze bovenliggende strategie makkelijk kunnen hanteren. Tenslotte de 

mededeling dat voor Cultuurmarketing nu financiering is verkregen.  

 

Wimar Jaeger: Dit zijn goede resultaten, en het is een goede samenwerking. Als ik kijk naar het 

marketingaanpak dan is dit succesvol. Buiten jullie bereik als organisatie ligt b.v. de bereikbaarheid 

als vraagstuk. Maar wat is dan jullie advies hierbij? Kunnen jullie hier hele gespitste uitspraken over 

doen? Geerte Udo: Het is aan het lokale bestuur om hierover te besluiten, maar wij kunnen zeker in 

gesprek gaan over een lokaal-specifiek advies. 

 

Geert Jan Put: Mijn complimenten. Ook omdat dit zijn effecten gaat hebben in de regio. Het 

potentieel van Flevoland in zijn totaliteit is zeer groot. Wij willen hier graag het gesprek over gaan 

voeren. 

 

Jaap Bond: Kennisgenomen van het programmaresultaten. Het is een ambitieus programma. 

 

Alle aanwezigen stemmen in met de voorliggende besluiten. 

 

6. Hotelbeleid 

Adam Elzakalai geeft een toelichting: sinds 2013 is er natuurlijk e.e.a. veranderd. Ik vind het daarom 

goed om een regionale hotelloods aan te stellen. Wij moeten daarbij ook het onderzoek van Buck in 

achtnemen. Het voorstel is daarom om nu wel in te stemmen, maar dat o.b.v. onderzoek straks enige 

bijsturing  in het functioneren van de hotelloods wel mogelijk is. Rijk van Ark: Dit beaam ik. Het zou 

zonde zijn om niet nu al te beginnen. 

 

Jaap Bond: Ik doe de suggestie om over een jaar in ieder geval een tussenstand te geven. Ik wil 

instemmen met het besluit. 

 

Dennis Straat: Betreffende Zaanstreek-Waterland: Ik herken mij niet in het onderzoek van Buck 

betreffende de hotelcapaciteit . Hier wordt nu ambtelijk naar gekeken. 

 

Adam Elzakalai: Opmerking: Afgelopen maandag is er een gesprek in Zandvoort geweest met 

Amsterdam over het gewenste profiel van toeristen voor Zandvoort. Dit kan niet de manier zijn 

waarop wij als regio aan het werk gaan. Jaap Bond: Wij zullen Rijk van Ark om opheldering vragen 

omtrent dit gesprek. 

 

Alle aanwezigen stemmen in met de voorliggende besluiten. 
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7. MRA Bureau 

Rijk van Ark geeft stand van zaken: Tot nu toe loopt het erg goed. Bijna alle gemeenten kunnen 

instemmen met het MRA Convenant. Ondertussen gaat het MRA Bureau door. De huidige fase draait 

om het bureau te bemensen. Er is discussie geweest over de grootte van de personele bezetting. In 

het MRA Bureau zal ook ruimte zijn voor ongeveer 5 fte programmamanagement. Hierbij 

benadrukken wij dat de invulling van deze posities geschiedt o.b.v. (parttime)detachering, zodat zo 

goed ogelijk uit oeri g gege e  ka  orde  aa  de ge e ste progra a s. Hiervoor zal nog 

inzichtelijk worden gemaakt welke programma’s eve tueel i  aa erki g ko e  red . 
Ondergetekende is aangesteld als interim secretaris-directeur van het MRA Bureau. 

Wimar Jaeger: Ik ben geneigd te stellen dat de salariëring behoorlijk ruim is ingezet; Het is erg aan de 

maat. En ik pleit ervoor om goed te kijken naar de Communicatie-kant. Dat moet echt professioneel 

zijn. Rijk van Ark: Betreffende de communicatie: ik beaam dat de volksvertegenwoordiging echt goed 

meegenomen moet worden. Betreffende de salariëring: ik beloof dat we zuinig zullen zijn, en de 

middelen op een verantwoorde wijze zullen besteden. Ambitie en professionaliteit vragen ook om 

kwaliteit en ervaring. Jaap Bond: De beeldvorming is ook belangrijk: Er moet geen beeld ontstaan dat 

Amsterdam een paar dure ambtenaren erin fietst. 

Merijn Snoek: Het is belangrijk dat alle partners goed betrokken worden. Het is daarom ook goed dat 

de raden en staten nu zo meegenomen worden. 

8. Voortgang Leven Lang Leren   

Maaike Veeningen: Aandachtspunt zijn de Omscholingsbudgetten: Wij willen kijken hoe deze zijn te 

ontschotten. Donderdag 13 oktober a.s. is het Werkevent. Daar komen deze zaken aan de 

orde. Overall: Het gaat de goede kant op. 

Wimar Jaeger: Wij hebben een regionale uitvoeringsclub. Mijn pleidooi is om daar even naar te 

kijken, omdat zij in praktische zin laten zien wat hier besproken wordt; De vertaling van de theorie 

naar praktijk. 

Jaap Bond: Belangrijk punt: De oproep om voldoende ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeenten 

die meedoen met dit project. 

9. Plabeka 

Jaap Bond: Momenteel werkt Plabeka aan de nieuwe uitvoeringssstrategie, namelijk voor Plabeka 

3.0. Het hieraan gerelateerde nieuwe afsprakenkader wordt ook voorgelegd in een komend BO PRES. 

Betreffende het bestuurlijk co-schap met wethouder Van der Burg (Amsterdam): Dit is i.v.m. de 

benadering van het ruimtelijk dossier omtrent de transformatieopgave. Betreffende moderne 

aanpak: Er wordt in Plabeka nu steeds meer maatgericht gewerkt.  

Geert Jan Put: In oktober vinden sessies met de sleutelfiguren (zowel ambtelijk als privaat) uit de 

deelregio's plaats. Op basis hiervan worden nieuwe samenwerkingsafspraken geformuleerd; Hoe 

die e  de deelregio s e  MRA-overheden om te gaan met Plabeka? Een punt van aandacht bij de 

nieuwe strategie en de paraatheid van de regio: Amsterdam zet sterk in op woningbouw. Dit zal een 

groot effect hebben op de vraag naar werklocatie buiten Amsterdam. Hiermee zullen wij allemaal 

rekening moeten houden. 

10. MRA-Brexit 

Peter de Kruijk (AiB) geeft een toelichting: Vanuit AiB zijn wij gelijk actief geworden toen de Brexit 

eraan kwam. Wij hebben gekozen voor een extern niet te opzichtige strategie maar wel een waarbij 
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snel ingespeeld kan worden. Wij benoemen een aantal specifieke elementen qua sectoren. 

Aandachtspunten: Het lijstje van internationale bedrijven dat naar Europa trekt wordt langer. En 

onze positie hierbij t.o.v. Londen wordt groter. Onder andere twee Japanse banken zijn sterk 

geïnteresseerd om hun operatie te verplaatsen van Londen naar Amsterdam. Typisch voor Japanse 

organisaties om voor de zekerheid te kiezen die wij hier als overheid bieden. Qua marketing steken 

wij in op awareness van een stevig vestigingsklimaat onder internationale bedrijven. Op 16 december 

is Amsterdam aanwezig bij een symposium in Londen. Ditmaal is de bijeenkomst specifiek voor 

Japanse bedrijven. De burgermeester van Amstelveen en wethouder Ollongren treden hier op.  

Wij hebben geregeld overleg met collega's van andere Europese steden. Met name Berlijn en daarna 

Parijs steken hierbij uit. Frankfurt richt zich op de Europese hoofdkantoren, minder op de financiële 

sector. Tenslotte: De Engelse gemeenschap heeft recentelijk gesproken met burgemeester Van der 

Laan. Zij zijn onrustig. Onze boodschap is dat wij vrienden zijn en niet aan cherry picking doen. 

11. Rondvraag/sluiting 

Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag, waarmee de vergadering wordt gesloten. 

 


