Jaarprogramma 2019, 2e tranche
Leeswijzer

Hieronder treft u het Jaarprogramma 2019 - 2e tranche aan.
Deze bijlage is een verkorte weergave van de projecten.
Wilt u over een project meer informatie? Klikt u dan op in de kolom 'Naam project' op het onderstreepte deel.

Nr.

Naam project

Totaal budget voor
Benodigd budget voor 2019
projecten Investeringslijst (jaarprogramma 2019,
2e
2017 -2020 (30 mln euro)
tranche)

Nieuw project of extra budget
lopend project

Omschrijving project

nieuw project

Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.

75.000

50.000

lopend project

Met het uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling
gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin
tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.

1.430.000

392.500

lopend project

Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden
neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio.

500.000

150.000

260.000

65.000

500.000

30.000

Bestuursopdracht Havensontwikkeling
214

Uitvoeringsstrategie Haven Oude Zeug Hollands Kroon

Bestuursopdracht Match2020
611

Uitvoering BO Arbeidsmarkt en onderwijs

613
614
615
617

Plan voor de Sector ZORG
Plan voor de Sector AGRI
Plan voor de Sector Maritiem, Offshore
Plan voor de Sector Toerisme

Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs
arbeidsmarkt:
618

Campagne arbeidsmarktcommunicatie

Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument
Versterken van de toeristisch economische attractiviteit van de
kustplaatsen.
Project toegankelijkheid Waddenbelevingspunt Den Oever

192

Identity Matching

lopend project

310

Waddenbaai

nieuw project

411

Huisvesting arbeidsmigranten

lopend project

Meer (voldoende) en betere huisvesting van buitenlandse werknemers en
een structurele oplossing voor tijdelijk gebruik.

100.000

57.700

441

Versterking IJsselmeerkustbeleving

lopend project

Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking
van de IJsselmeerkustbeleving.

750.000

100.000

50.000

20.000

1.400.000

475.000

500.000

90.500

1.000.000

480.000

511

Vestigingsmilieus

lopend project

Voor het creëren van een aantrekkelijk vestigingsmilieu in de Kop van
Noord-Holland wordt naast het uitvoeren van concrete projcten gewerkt
aan een actualisatie van het Regionaal Ambitiedocument voor de Kop van
Noord-Holland.

517

Revitaliseringsfonds verblijfsrecreatie

nieuw project

Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan
de slag gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan
de hand van 5 actielijnen en 14 instrumenten.

542

Vaarroutenetwerk Kolhorn

lopend project

543

Vaarroutenetwerk IJsselmeer/Amstelmeer

lopend project

Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal
projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen in het programma.
Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal
projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJsselmeer opgenomen in het
programma.

1.910.700

