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1.

Project
• Projectnummer
15060
• Onderwerp/titel
Voortzetting NTWG GLOBALGAP
• Relatie met taken/thema’s PT
Voeding en Gezondheid

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
Brief 22 mei 2014
• Naam aanvrager
GroentenFruit Huis
• Naam ontvanger van de bijdrage
GroentenFruit Huis
• Naam uitvoerder(s)
Secretariaat NTWG GLOBALGAP

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Continuering van de Nationale Technische WerkGroep (NTWG) GLOBALGAP gedurende
2014.
• Hoofdpunten
In het kader van de Belangstellingsregistratie is besloten, de overdracht voor te bereiden van
het secretariaat van de Nationale Technische Werkgroep (NTWG) GLOBALGAP aan Frugi
Venta/DPA i.c GroentenFruit Huis. De Voorzitter van de NTWG GLOBALGAP verzoekt het
PT om het restant van budget dat in 2013 voor de laatste maal op de PT-begroting werd
gereserveerd voor de activiteiten van de NTWG GLOBALGAP beschikbaar te stellen,
hoofdzakelijk ter dekking van de secretariaatskosten gedurende het jaar 2014.
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4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 25.000
• Ten laste PT
€ 15.269
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
n.v.t.
• Kostenplaats/financieringsfonds
380 / groenten en fruit handel
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
Totaal

15.269
15.269

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning.
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Voortzetting van de NTWG GLOBALGAP dient zowel maatschappelijke als sectorale
belangen. De resultaten komen ten goede aan alle bedrijven in de sector. De gevraagde
bestemming van het niet gebruikte budget dat in 2013 voor de NTWG GLOBALGAP op de
PT begroting was gereserveerd, is in lijn met de overdracht aan Frugi Venta/DPA waartoe
het PT-bestuur op advies van de Commissie Voedingtuinbouw in het kader van de
Belangstellingsregistratie heeft besloten.
• Advies
Inhoudelijk positief, voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning .

6.

Bijlage(n)
Brief d.d. 22 mei 2014

