Onderwerp:

Overleg MKB overleg eilanden

Datum:

7 maart 2019

Besluit:
1. Opening/mededelingen
2. rondje actualiteiten

Aanwezig: Michel Gregoire,
Jaap Hamstra, Willem Mier,
Klaas Touwen, Remmelt Mulder,
Marten Ridder en Durk Holwerda

Wie:

Wanneer:

Geen aanvullende agendapunten op de al uitgebreide agenda die vorige week door Durk is verstuurd; Remmelt zit ditmaal voor.
Terschelling: op zich was 2018 een prima jaar. Het punt van personeelsschaarste (kwantiteit en
kwaliteit) wordt op steeds nijpender. Als je geen goede huisvesting kunt bieden kun je goed personeel niet aan je binden. Verder begin je op Terschelling ook de ontgroening (minder leerlingen etc)
te merken. Opsteker is dat er 150 woningen bijgebouwd gaan worden (koop/huur)
Texel: Ondernemend Texel heeft een goed 2018 gehad. Texel heeft de visie met als uitgangspunt:
niet meer, niet minder maar beter. Dus meer insteken op een iets hoger segment. Dat wordt ondersteund via een monitoring (cadeau Texel, nummerbordherkenning).
Vlieland: vergelijkbaar met Terschelling; de inrichting van het ondernemersfonds was een grote
klus. Vlieland wil insteken op groei in de schoudermaanden. Toeristisch Platform Vlieland heeft nu
Esther Verweij als aanjager en dat lijkt goed. Wel is er zorg over het kader/bestuur bij de ondernemersvereniging en aanverwante besturen.
Ameland kan terug zien op een geslaagde avond over Circulaire Economie dat ze somen met de
Waddencampus Ameland hadden georganiseerd. Personeelshuisvesting is net als op de andere eilanden een groot knelpunt. Op Ameland is op het eiland zelf een initiatief ontstaan om een eigen
veerdienst op te richten naar het voorbeeld van EVT. Verder is er een hardnekkig probleem rond
de vaargeul waardoor Ameland veel last heeft van vertragingen.
Schiermonnikoog kan nu ook de effecten van evenementen als november wandelmaand en de monnikenloop merken. Positief dus. Geen problemen met vaarverbinding en in 2018 door de mooie zomer
heel veel dagtoerisme. Schiermonnikoog bedient het dagtoerisme wel maar gaat er niet op investeren zo is de lijn volgens Remmelt.
In de vergadering is enige discussie over effect van eendaagse evenementen; wat draagt dit bij
aan de economie? Niet zo veel is de conclusie.

1

3. beschikbaarheid internet Op Terschelling en Vlieland is dit vooral een probleem, maar op de andere eilanden is er op piekmomenten ook zeker een traag werkend internet “achter de voordeur”. Provincie Fryslân gaat samen met Terschelling en Vlieland metingen laten uitvoeren. Bij een volgend overleg weten we de
uitkomsten.
4. Personeel en huisvesting Op Texel draait de ondernemersvereniging mee met de omgevingsvisie van de gemeente; de gemeente moet er van doordrongen zijn dat de economie van de eilanden overeind wordt gehouden
door het toerisme. Texel is nu gestart met een eigen koksopleiding en er is het idee om meer opleidingen er aan toe te voegen om zo gekwalificeerd personeel te krijgen. Gemeente betaalt de
huisvesting en de ondernemers de opleidingskosten. Er wordt ook geëxperimenteerd met tijdelijke
nieuwe huisvesting voor personeel. Op Ameland wordt gekeken naar leegstaande (kampeer) boerderijen. Op Schiermonnikoog zouden units bij de boerderijen een oplossing kunnen zijn maar dan
wordt dat wel in mindering gebracht op de “bedden” van de kampeerboerderij dus dat werkt niet.
De conclusie aan tafel is dat het over de hele linie een probleem is.
Het voorstel is om het gezamenlijk aan te kaarten bij de gemeenten. Durk doet de suggestie om
dit in het kader van de omgevingsvisie te plaatsen en ook de gezamenlijke eilanden – de zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling – een kopie of brief te sturen. Remmelt maakt en aanzet en deelt
die met andere OV’s.
5. ervaringen ondernemers- De ervaringen en de inning zijn divers. Ook wat er mee gedaan wordt is verschillend evenals de
fonds en toeristenbelasting grootte van het fonds en of het wel/niet verplicht is. Ook verschilt het of bungalows en/of boerderijen er in mee doen.
6. flexibele vakantieregeHet is voor de scholen en hun personeel steeds lastiger om afwijkende te hanteren en dat vraagt
ling
dan om enige flexibiliteit aan individuele ondernemers. Op Terschelling is dit onder de rechter
geweest maar die heeft hier geen ruimte voor gegeven. Gegevens hierover worden met het verslag
verspreid.
7. Gezamenlijke inbreng bij Michel mailt de insteek richting Teso.
veerconcessies
Klaas meldt dat op Samso de rederij is overgenomen door de gemeente; mij mailt hierover een
artikel van de burgemeester.
Durk geeft aan dat het bestuur van de Provincie Fryslân een onderzoek gaat uitvoeren naar eventuele overdracht van Concessie van Rijk naar Provincie. Dat betekent dat als de eilanden daar inbreng in willen hebben, dat dit in de komende tijd gaat spelen. Durk houdt dit traject in de peiling.
8. ervaringen inbreng hoger Een punt dat door Durk is ingebracht omdat het een speerpunt is van de gezamenlijke overheden.
onderwijs
Hoe kijken de ondernemersverenigingen daar tegen aan. Positief zo is het antwoord; het levert
nieuwe ideeën op, trekt jongeren naar de eilanden en zorgt voor reuring.

Remmelt

Willem/Durk
Michel
Klaas
Durk
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9. Rondvraag en sluiting

In de gebiedsagenda 2050 wordt genoemd dat er na 2030 geen grote ingrepen meer worden toegestaan in het waddengebied aldus Klaas. Dat kan consequenties hebben voor de bereikbaarheid
van de eilanden; veerhavens en jachthaven. We moeten gezamenlijk de vinger aan de pols houden.
Marten noemt dat de leerlingen van het VMBO geen certificaten meer kunnen halen voor de technische vakken. Is dat op andere eilanden ook zo en kunnen we hier wat mee doen? Op Texel is er
samenwerking met de ROC’s.
Volgend overleg 13 november om 9.30 streekbureau Harlingen

allen
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