September 2014

KIMO Nieuwsbrief
Van de voorzitter Robert te Beest
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 ben

Toen ik de mogelijkheid kreeg om deze functie in te
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vullen heb ik geen moment getwijfeld. Ik kom uit een

derland en België in juni

gezin dat zich altijd nauw betrokken voelde bij de zee,

2014 benoemd tot voor-

de kust en de visserij en weet hoe kwetsbaar dit eco-

zitter van
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systeem is. Ik ben mij dan ook bewust van de zorg die

land en België. Graag wil

we met z’n allen hebben om alle flora en fauna op onze

ik mij aan u voorstellen
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organisatie die al vijftien jaar bestaat in Nederland en

kenbaar maken hoe ik in

België en onderdeel is van de grote internationale KIMO

samenwerking met ons

organisatie. Ik volg als voorzitter mijn ex collega, de
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de

heer Wim Westerman, op die de KIMO organisatie zowel

KIMO organisatie in de

nationaal als internationaal de afgelopen vier jaar met
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verder

veel inzet en energie mede vorm heeft gegeven. Vanaf

vorm wil geven en laten
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Voor de komende vier jaar wil ik mij inzetten om onze

bestuur
jaren

Ik ben geboren op 10 januari 1969 en getrouwd. Wij
hebben twee kinderen. Zelf ben ik geboren en getogen
in Velsen. Voordat ik Wethouder werd was ik Senior
Accountmanager Zakelijke Relaties bij de Rabobank.
Hierbij was ik het aanspreekpunt voor een grote groep
klanten in het commerciële midden en grootbedrijf alsmede op het gebied van overheid, onderwijs en gezondheidszorg. Sinds 2002 ben ik actief in de gemeentelijke politiek en op 28 april 2010 ben ik benoemd tot
Wethouder in de Gemeente Velsen. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van het afgelopen jaar ben ik wederom tot wethouder benoemd. In een brede coalitie
van 5 partijen zal en wil ik graag

meewerken om de

gemeente Velsen door de huidige moeilijke turbulente
tijden heen te loodsen. In mijn portefeuille heb ik WMO,
Welzijn, Kunst en cultuur, KIMO, Kunstcommissie, Monumentenbeleid, Dierenwelzijn, Wijkgerichte dienstverlening en Mondiale bewustwording.
Ik vind het een grote eer om de functie van voorzitter
van KIMO Nederland en België en te mogen invullen.

KIMO organisatie meer bekendheid te geven. Door
middel van nieuwe en moderne

KIMO Nederland en België is een vereniging van lokale overheden die haar doelstellingen in overleg met andere overheden en organisaties wil bereiken. Haar leden zijn verkozen volksvertegenwoordigers en zullen altijd via democratische en parlementaire wegen
haar doelen willen bereiken.

media zullen wij kenbaar moeten maken hoe uniek en

ten en uitbreiden, want naar onze mening begint de

belangrijk het is dat in België en Nederland nagenoeg

zorg om het behoud van het ecosysteem al heel jong.

alle kustgemeenten lid zijn van een gemeenschappelijke

Wat je kinderen nu bij brengt zal later zeker revenuen

organisatie die belangen hebben op de zeeën. Ik wil mij

hebben. Wij zullen in onze strategie dan ook verder

daarbij ook inzetten om de laatste gemeenten die nog

onderzoek doen hoe wij dit verder kunnen vormgeven.

geen lid zijn toe te voegen aan onze organisatie. In

Ook het toerisme dat onze kust bezoekt is een belang-

Nederland zijn dat er twee en in België nog vijf kustge-

rijke pijler in onze organisatie waarbij voorlichting cen-

meenten. In overleg met ons dagelijks bestuur willen

traal zal staan. Een mooi voorbeeld is onze huidige rei-

wij komen tot een strategie voor de komende jaren.

zende Fishing for Litter

Mijn ambities daarbij zijn om ons te richten op een aan-

belangstelling bestaat. Wij denken er over om de ten-

tal kerntaken die onze leden het meest raakt. Ik denk

toonstelling nog wat verder uit te breiden met onderde-

hierbij aan de visserij, het toerisme, transport en natuur

len die aangeven welke invloed zeeën en oceanen heb-

waarbij de veiligheid van de kustzone en de vervuiling

ben op ons bestaan. Dan kom ik bij één van onze top-

van de kustwateren en zeeën centraal zullen staan. Wij

projecten: Het Fishing for Litter project. Wij hopen met

willen graag onze huidige contacten met verschillende

steun van de overheid dit project nog vele jaren te mo-

ministeries continueren en waar mogelijk zelfs uitbrei-

gen continueren, waarbij wij er naar streven dat de

den. Hierbij denken we in eerste instantie aan de fede-

uitkomsten van dit project als monitor data dienst kan

rale overheid in België. Ook willen wij onze contacten

doen in de Kader Richtlijn Marien. Onze internationale

naar de EU in Brussel en de daar aanwezige andere

organisatie bestaat momenteel uit omstreeks 150 ge-

organisaties uitbreiden. Veel informatie en projecten

meenten in 16 landen. Dit zijn in het algemeen ge-

worden immers vanuit de EU in Brussel geleid en vorm

meenten die gevestigd zijn in de Noord Europese lan-

gegeven. Wij vinden het belangrijk om onze contacten

den. Wij willen onderzoeken op welke wijze gemeenten

met andere stakeholders te onderhouden. Wij denken

in Zuid Europese landen meer betrokken en lid kunnen

er over om één van onze medewerkers minimaal één

worden van de internationale KIMO organisatie. Daar-

dag per maand in Brussel bij bijeenkomsten aanwezig

naast is het naar onze mening van belang dat in de

te laten zijn. Mogelijk kan dit door de locatie van het

verschillende landen in Noord Europa meer leden ge-

huis van de Nederlandse provincies of het contact punt

worven worden. Dit om de internationale organisatie

in Brussel van de vier grote steden in Nederland. Dit zal

een breder draagvlak te kunnen geven. Ook streven wij

nog verder vorm gegeven moeten worden in de komen-

er naar dat de internationale KIMO organisatie meer

tentoonstelling waarvoor veel

projecten met steun vanuit Europa gaat oppakken. Op
de internationale bestuursvergaderingen zullen wij ons
daarvoor blijven inzetten.
Ik heb in deze nieuwsbrief in het kort weergegeven wie
ik ben en waar mijn ambities liggen. Ik besef dat dit
tekort doet aan de KIMO organisatie die zoveel activiteiten en potentieel in zich draagt. Toch hoop ik over vier
jaar veel van mijn ideeën te hebben kunnen realiseren.
Natuurlijk kan ik dat niet alleen maar ben afhankelijk
van de andere bestuursleden van de KIMO organisatie
in Nederland en België. Ik hoop dan ook op een goede
en prettige manier van samenwerking om onze doelde tijd. In de afgelopen jaren hebben wij ons wat meer

stelling de zeeën in goede conditie door te geven aan

gefocust op het onderwijs, wij willen dit zeker doorzet-

toekomstige generaties te realiseren.

KIMO Nederland en België is een vereniging van lokale overheden die haar doelstellingen in overleg met andere overheden en
organisaties wil bereiken. Haar leden zijn verkozen volksvertegenwoordigers en zullen altijd via democratische en parlementaire wegen haar doelen willen bereiken.

