VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST
EN BEANTWOORDING VRAGEN
Datum: 19 december 2019
Algemeen
Op 9 en 10 juni 2020 vindt het VNG Jaarcongres plaats in Westfriesland. Gastheer van het
congres zijn de zeven Westfriese gemeenten. Het congres biedt plek aan zo’n 2.500
burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsleden en wethouders om te netwerken en zich
te laten inspireren en informeren.
Programma (op hoofdlijnen)
Dinsdag 9 juni 2020

Woensdag 10 juni 2020

Ochtend

Plenair gedeelte in IJsbaan de Westfries in Hoorn,
met afsluitend een lunch

Plenair gedeelte in IJsbaan de Westfries in Hoorn,
met afsluitend een lunch

Middag

Verschillende workshops, verspreid over de regio
Westfriesland

Avond

•
•

•

17.00-19.00: netwerkborrel in Schouwburg
Het Park in Hoorn
19.00-21.00: diner voor 1600 gasten.
Beoogde locatie is het grasveld achter Het
Park. De overige gasten gaan naar huis, hotel
of dineren elders in de regio.
21.00-23.30: Feest in Schouwburg Het Park

Voor een impressie, zie ook het verslag van het VNG Jaarcongres van 2017 in Goes via
https://youtu.be/_B-1XSWB-dM.
Planning
Samenvattend vind je hier een overzicht van de belangrijkste data:
Informatiebijeenkomst

Maandag 9 december 2019 van 13:30 uur tot 14:30 uur

Stellen van schriftelijke vragen

Uiterlijk tot en met vrijdag 13 december 2019

Schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen

Donderdag 19 december 2019

Indienen van jouw idee

Vanaf donderdag 19 december 2019 tot dinsdag 14 januari
17:00 uur

Terugkoppeling

Vrijdag 17 januari 2020

Presentatie

Maandag 27 januari 2020, dinsdag 28 januari 2020 of
woensdag 29 januari 2020

Voorlopige opdracht

Maandag 3 februari 2020

Definitieve opdracht

Dinsdag 11 februari 2020
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Vragen en opmerkingen
Naar aanleiding van de gestelde vragen én de informatiebijeenkomst, zijn de documenten aangepast. De
aangepaste document staan op de site: www.regiowestfriesland.nl/nl/vngdiner. Wijzigingen zijn aangegeven in
'rood'.

1.

Vraag/opmerking

Antwoord

De beoogde tent én de beoogde locatie
zijn te klein voor een diner voor 1600
personen. Er is geen rekening
gehouden met het plaatsen van een
keuken, mobiele toiletten, garderobes,
ruimte voor afval, fust e.d. Als
alternatief kun je beter naar het
Pelmolenpad kijken.

Wij beogen deze locatie i.v.m. de ligging aan het Markermeer, naast
schouwburg het Park en grenzend aan de Hoornse binnenstad.
Voordeel van deze locatie is dat we deels gebruik kunnen maken van
de voorzieningen (denk aan opstalruimte Parkeergarage) van Het
Park. Het grasveld biedt ruimte voor extra tenten voor keuken e.d.
Ter indicatie is een plattegrond toegevoegd van de locatie, met
daarop de beoogde locatie van de tent.
De afmetingen van de tent zijn gebaseerd op ervaringen bij andere
congressen. Zo had men in Goes ook een tent van 30x90 en dat was
voldoende voor 1800 mensen.
We zijn ons ervan bewust dat de ondergrond van het grasveld niet
overal even vlak is.

2.

Is de beoogde tent alleen voor de
gasten of moet de cateraar hierin ook
de keuken en de barren plaatsen?

De beoogde tent is voor de gasten. In overleg met de cateraar kijken
we waar we keuken, uitgiftepunten e.d. plaatsen.

3.

Moet het per se een ‘zittend’ diner zijn
en is tafelbediening gewenst?

Dat hoeft niet per se. Tafelbediening is ook geen must. Met andere
woorden, er hoeft niet gedacht te worden aan een 3-gangen diner
waarbij iedere gang aan tafel wordt uitgeserveerd.
In Goes waren er verschillende soorten zitjes; hoog en laag door
elkaar. Ook werd er door scholieren bediend. Niet per persoon, maar
per tafel.

4.

Kan het aantal personen nog wijzigen of
is 1600 een vaststaand aantal? Dit
i.v.m. het inkopen van goederen.

Het aantal personen is gebaseerd op eerdere ervaringen en is
realistisch. Met 1600 gasten is het maximum van de tent bereikt.
Uiterlijk 9 mei 2019 geven wij het aantal aanmeldingen van dat
moment door.

5.

Wie regelt de catering voor het plenaire
congresgedeelte op IJsbaan De
Westfries.

Dat weten wij niet, dat organiseert de VNG en staat los van het diner.

6.

Hoe is het bedrag tot stand gekomen?
In eerste instantie lijkt dit aan de lage
kant, maar het is fijn dat er nu meer
informatie beschikbaar is, daardoor
wordt het wat concreter.

We hebben marktonderzoek gedaan en gekeken naar voorgaande
vergelijkbare congressen.

7.

Kan er niet beter voor gekozen worden
om het hele congres op de ijsbaan te
houden, dus ook het diner e.d.?

Qua logistiek en planning is dit niet met elkaar te combineren. De
karakters van beide programmaonderdelen zijn te divers.

8.

Zijn er water- en stroomvoorzieningen
aanwezig?

Ja, deze wordt verzorgd door de Westfriese gemeenten. De aansluiten verbruikskosten komen voor rekening van de Westfriese
gemeenten.

9.

Wat verstaat u onder ‘diner’? En moet
dit diner worden ‘uitgeserveerd’?

Onder ‘diner’ verstaan wij een volwaardige avondmaaltijd. ‘Drie
gangen’ is niet per se noodzakelijk. Het ‘diner’ hoeft niet te worden
uitgeserveerd. Alles is mogelijk.
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Vraag/opmerking

Antwoord

10.

Moeten we zelf een voorstel doen voor
inrichting en plaatsing van de ruimte
voor backstage-zaken? Hier is echt veel
ruimte voor nodig.

De tent waarin de keuken wordt geplaatst wordt door ons geleverd
en geplaatst. De inrichting van de tent voor backstage-zaken werken
we verder uit met degene die het diner gaat verzorgen.

11.

Hebben jullie voorkeur voor glaswerk en
servies? Mag dit ook vrij eenvoudig
zijn? Mogen het ook biologisch
afbreekbare disposables zijn?

We hebben geen voorkeur voor specifiek glaswerk en servies. Het
servies/glaswerk mag ook eenvoudig zijn, maar wel netjes.
Op biologisch afbreekbare disposables komen wij later terug.
U mag voor het servies (borden, kommen, bestek e.d.) gebruik
maken van biologisch afbreekbare disposables. Glaswerk blijft
glaswerk.

12.

Moet de ondernemer in Westfriesland
gevestigd zijn?

Het is geen vereiste dat de ondernemer in Westfriesland gevestigd is.
Iedereen kan inschrijven op deze opdracht. Wij beogen wel een
samenwerking met organisaties uit de regio Westfriesland.

13.

Zou het misschien duidelijker zijn als
jullie aangeven hoeveel personeel
gewenst is en hoeveel gram eten per
persoon gewenst is?

Daar ligt onze expertise niet en dit is bovendien sterk afhankelijk van
het concept/idee dat u indient.

14.

Het budget is te laag. Een budget van
40 a 50 euro per persoon is
realistischer. De kans is groot dat een
ondernemer hieraan niks verdient. De
kosten van keuken en andere
benodigdheden zijn hoger dan jullie
denken. Er komt heel veel bij kijken.
Wellicht is het een idee om de keuken
uit de opdracht te halen en door de
gemeenten te laten regelen.

Het budget blijft € 30,- per persoon.

15.

Stel, ik word uitgenodigd voor een
presentatie. Waar vindt de presentatie
dan plaats?

Jij geeft zelf aan waar je jouw idee wilt presenteren:
•
op een locatie naar keuze in Westfriesland óf
•
gemeente Medemblik (Dick Ketlaan 21, Wognum (middelste
gebouw). Hier is ook een volwaardige keuken aanwezig.

16.

Is het wenselijk dat het diner aan tafel
wordt uitgeserveerd of zou het ook in
buffetstijl/foodtruckstijl mogen
plaatsvinden?

Ja, alles is mogelijk.
U moet wel rekening houden dat de tent geen ruimte biedt voor
foodtrucks. De tent is berekend op het maximaal 1600 gasten.
Rondom de tent is er wellicht ruimte.
Graag wijzen wij u hierbij ook nog op het volgende (zie ook de
beschrijving van de opdracht): 'Binnen een kwartier na binnenkomst
moeten de gasten de eerste ‘gang’ kunnen nuttigen. Lange
wachttijden zijn onacceptabel.'

17.

Wie zijn de zeven Westfriese
gemeenten?

Regio Westfriesland is een samenwerkingsverband van zeven
gemeenten in West-Friesland. Het gebied omvat de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en
Stede Broec.

In tegenstelling tot de eerdere documenten, regelen en betalen wij
de keuken. Hieronder valt alles wat nodig is om het diner te bereiden
en (warm) op te dienen. Het gaat hier om alle voorzieningen die
nodig zijn, waaronder ovens, koelingen, fornuizen etc. Eigenlijk een
complete keuken dus. Hier is een maximaal bedrag voor
gereserveerd van € 7.500.
De voorzieningen die nodig zijn voor het serveren van de drankjes
zijn voor uw rekening.
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18.

Waarom vindt het diner niet in de
binnenstad van Hoorn plaats bij de
bestaande restaurants?

Qua beleving is het een fantastisch idee, maar er zijn een paar
punten waarom de VNG ons dit heeft afgeraden:
1. De 7 Westfriese gemeenten faciliteren het congres wel, maar
organiseren het niet. De VNG heeft wensen en eisen, gebaseerd op
jarenlange ervaringen. Ervaring wijst uit dat de bestuurders vooral
naar het congres komen om te netwerken. Als je de groep
versnippert, wordt dat lastiger.
2. Niet alleen Hoorn, maar de 7 Westfriese gemeenten zijn gastheer
van het VNG Jaarcongres. Met dit idee wordt Hoorn goed betrokken,
maar worden de andere 6 gemeenten vergeten. Op de huidige
manier kunnen ook andere Westfriese ondernemers en organisaties
op deze kans instappen.
3. Op het congres komen ruim 2500 bestuurders af. Het diner wordt
georganiseerd voor 1600 bezoekers. De andere ruim 900 bezoekers
gaan naar huis of op eigen houtje ergens in de regio eten. De
Hoornse binnenstad ligt dichtbij. De verwachting is daarom dat het
ook voor de Hoornse horeca een mooie en drukke dinsdagavond kan
worden.

19.

Kun je ook meerdere ideeën indienen?

Ja dit is mogelijk.

20.

Indien ik wil samenwerken met
WerkSaam. Met wie kan ik dan contact
opnemen?

Indien u wilt samenwerken met WerkSaam, kunt u contact opnemen
met de heer Marcel de Haas of de heer Robin Dissels. Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 0229 - 258 758.
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