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Plan van aanpak Innovatiesprong Twente
4

Voorstel regioraad
Samenvatting
Op 20 juni 2012 heeft uw raad besloten tot de besteding van het resterende
investeringsbudget Innovatieplatform Twente (IPT) aan de Innovatiesprong Twente,
bestaande uit Innovatiefonds, Innovatie in gemeenten, Human Capital/Arbeidsmarktaanpak,
Regiobranding/PR en TBT.
Dit voorstel gaat in op de wijze waarop de Innovatiesprong Twente verder uitgewerkt zal
worden. Hierbij besteden we aandacht aan de betrokken en verantwoordelijke instanties,
hun bevoegdheden, hun onderlinge relatie, de wijze van besluitvorming, het doen van
bestedingen, uitoefenen van toezicht en controle (zowel beleidsmatig als financieel) en het
afleggen van verantwoording op de verschillende niveaus. Daarnaast wordt u geïnformeerd
over de reeds behaalde resultaten en de te bereiken doelen. De inhoudelijke doelstellingen
zijn per onderdeel nader uitgewerkt. Dit voorstel heeft eveneens tot doel om de onderlinge
samenhang en de overkoepelende structuur daarin weer te geven.
U wordt gevraagd het dagelijks bestuur mandaat te verlenen voor het doen van bestedingen
voor Regiobranding en TBT vooruitlopend op de definitieve plannen van aanpak die in
februari 2013 over deze onderwerpen ter besluitvorming zullen voorliggen.
Daarnaast stellen wij u voor om jaarlijkse een conferentie te organiseren waarop de ‘Staat
van Innovatiesprong Twente’ wordt besproken. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de vijf
programmalijnen waar ze staan en welke bijdrage aan de doelstellingen zijn behaald. Op
basis hiervan wordt bijgestuurd en afspraken gemaakt voor het volgende jaar. De inhoud en
conclusies van deze bijeenkomst worden met uw raad besproken.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Programma Innovatiesprong Twente
A. Innovatiefonds Twente
B. Innovatie in Gemeenten
C. Human Capital Agenda Twente
D. Regiobranding
E. Toeristische promotie
3. Governance
- Strategy Board
- Twents Economisch Beraad
- Stuurgroep Human Capital Agenda Twente
- Platform Werk en Inkomen
- Stichting Regiobranding
4. Financiën en Verantwoording
5. Vervolg
6. Besluitvorming

PAGINA

2/13

Aan de regioraad,

1. Inleiding
Op 20 juni 2012 heeft uw raad unaniem ingestemd met het voorstel over de Innovatiesprong
Twente.
- Op basis van het eindrapport “Innovatiesprong Twente: naar een meer inhoudelijke
focus en vernieuwing van de aanpak” d.d.10 februari 2012 heeft u besloten:
a. de voorzitter van Regio Twente als portefeuillehouder Innovatie te
benoemen als afgevaardigde in de Strategy Board,
b. mandaat te verlenen om de taken die aan de Strategy Board zijn toegekend
namens Regio Twente uit te voeren,
c. tot de verdere besteding van het investeringbudget IPT. De nadere invulling
vindt plaats op basis van plannen van aanpak. Deze zullen ter vaststelling
worden voorgelegd aan de regioraad.

Tijdens de regioraad zijn twee amendementen aangenomen:
- globale randvoorwaarden voor innovatiefonds op basis waarvan de Strategy Board
(SB) de definitieve toetsingskaders vaststelt voor het Investment Committee (IC) en
jaarlijkse verantwoording door SB via dagelijks bestuur over uitvoering taken,
besteding middelen en monitoring resultaten (Enschede);
- looptijd financiering TBT en Regiobranding gelijk aan einde Agenda van Twente met
gelijkblijvend budget via een aflopende reeks van bijdragen (Hof van Twente).
Daarnaast zijn de volgende toezeggingen gedaan:
- voorstel over duidelijke afstemming tussen Human Capital Agenda Twente (HCAT)
en Platform Werk en Inkomen (POWI) en zorgen voor verantwoording door POWI;
- verduidelijking doelstellingen, randvoorwaarden, mandaat, kaders en wijze van
verantwoording van Innovatiesprong;
- tijdspad en afbakening fonds Innovatie in Gemeenten van 5 miljoen;
- presentatie toekomst TBT en mogelijkheden inverdienmodel inclusief kennismaking
met de nieuwe directeur, mevrouw A. Waanders, en over ongeveer twee jaar een
tussentijdse evaluatie van TBT;
- nadere informatie over afbouwsystematiek van subsidie aan TBT;
- toelichting door directie Innovatieloket over nieuwe werkwijze en positie MKB daarin.
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2. Programma

Innovatiesprong Twente

Naar aanleiding van de besluitvorming in de regioraad heeft de secretaris-directeur de
opdracht gekregen een programma op te stellen voor de uitvoering, in samenwerking met
onze partners. Het programma behelst de aanpak en coördinatie van het Regio Twente deel
van de Innovatiesprong Twente en de implementatie van vijf programmalijnen. Ook het
verbinden van de Twentse gemeenten aan de innovatie ontwikkelingen valt hieronder. Dit is
uitgewerkt in een programmaplan Innovatiesprong Twente en vijf bestuursopdrachten. Deze
hebben wij op 15 oktober vastgesteld. Een samenvatting van dit programmaplan is verwerkt
in dit raadsvoorstel. Het programmaplan kunt u desgewenst vinden op extranet.
Doelstelling
Hoofddoel van het programma is een duurzame structurele versterking van de sociaal
economische structuur en het vergroten van de concurrentiekracht van Twente. Dit
hoofddoel wordt bereikt door enerzijds het vergroten van de innovatiekracht van Twente en
anderzijds door in te zetten op het creëren van randvoorwaarden die vanuit Regio Twente
worden ondersteund.
Programmaonderdelen
Het programma voorziet in vijf programmalijnen waartoe in de regioraadsvergadering van 20
juni 2012 is besloten. Hierbij zijn tevens de globaal te besteden budgetten vastgesteld en
een globale fasering van de besteding daarvan in de tijd. Voor de financiering hiervan is het
restbedrag IPT, inmiddels ca. € 30,25 miljoen, als uitgangpunt genomen. Dit alles is nog
voorlopig, hierop wordt in de financiële paragraaf nader ingegaan.
De looptijd van het programma is gekoppeld aan de beschikbaarheid van financiële
middelen vanuit Regio Twente. Einde van het programma is het moment dat de genoemde
beschikbare middelen allen zijn uitgeput. Daarmee is de looptijd in ieder geval van 2012 tot
2017.
Het programma Innovatiesprong omvat de volgende programmalijnen:
A.
B.
C.
D.
E.

Innovatiefonds Twente
Innovatie in Gemeenten
Human Capital Agenda Twente
Regiobranding
Toeristische promotie
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A. Innovatiefonds Twente
Op 20 juni heeft uw raad ingestemd met het voorstel van de Innovatiesprong Twente, waarbij
onder andere € 15 miljoen is gereserveerd voor het Innovatiefonds Twente voor specifiek
Twentse projecten op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (HTSM).
De Innovatiesprong Twente beoogt om de positie van Twente als top innovatieve regio op
het gebied van High Tech Systemen en Materialen te verstevigen. De doelstelling is om een
gezamenlijk fonds van Regio Twente met de provincie Overijssel te realiseren met een daarbij
horende governance. De regionale middelen van Twente zullen op een verantwoorde wijze
worden geïnvesteerd en gerapporteerd. Hierbij gelden duidelijke kaders en criteria waaronder
die investeringen plaatsvinden.
Daarnaast wordt dit en volgend jaar een extra inspanning geleverd op het vergroten van de
bekendheid van Innovatieloket/Innovatiefonds en de aansluiting van het lokale MKB uit alle
Twentse gemeenten. Dit zal gebeuren in overleg met het Innovatieloket en de
portefeuillehouders Economische Zaken en bedrijfscontactfunctionarissen Economische
Zaken van de veertien Twentse gemeenten. Gedacht wordt o.a. aan regionale/lokale
bijeenkomsten met ondernemers en haar koepels.
De afgelopen maanden is gewerkt aan de concrete vormgeving van dit revolverend
Innovatiefonds in samenwerking met de provincie Overijssel. Hierbij is gekeken naar de
gewenste vorm, de wijze van verantwoording, de werking van het Innovatieloket in relatie tot
het Innovatiefonds en de rol van het fondsbeheer in relatie tot het Investment Committee.
Op dit moment vindt discussie plaats over de juridische structuur van het Innovatiefonds. Wij
zijn daarover nog in gesprek met de provincie. Om haar moverende redenen wil de provincie
de besluitvorming over de instelling van het Innovatiefonds voor 1 januari 2013 afronden en
implementeren. In de komende tijd zullen wij met de provincie overleggen hoe Regio Twente
in juridische zin kan aanhaken op een wijze die bij Regio Twente past en recht doet aan het
uitgangspunt van de afspraken die gemaakt zijn in de Innovatiesprong. Om zo min mogelijk
tijd te verliezen achten wij het gewenst dat uw raad het bepalen van de juridische structuur
aan ons overlaat. Dit past ook in het delegatiebesluit van uw raad van 19 juni 2002 waarin
de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen aan ons bestuur is
gedelegeerd.
Kaders en criteria Twents deel
De volgende uitgangspunten gelden voor het Innovatiefonds:
 Overijssels deel fonds wordt provinciaal besteed (ca € 42 miljoen), Twents deel
fonds wordt regionaal besteed (ca € 15 miljoen)
 Werkt onder één governance, één Investment Committee voor Overijssel
 Aanstelling fondsbeheerder
 Business Cases worden ingebracht door het Innovatieloket
 De aanvrager krijgt begeleiding op maat
 Beoordeling door onafhankelijk Investment Committee
 Geen subsidie; revolverend ((achtergestelde) leningen of participaties of een
combinatie)
 Voor Twentse deel geldt: passend in roadmap High Tech Systemen & Materialen en
economisch rendement grotendeels in Twente
 Noodzaak voor overheidssteun moet duidelijk zijn
 Fifty fifty bijdrage fonds Overijssel en fonds Twente wanneer een business case
afkomstig is uit Twente en past in de roadmap High Tech Systemen en Materialen.
Dit geldt ook wanneer rendement teruggeboekt wordt.
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Het inhoudelijke kader wordt bepaald door de bij de Innovatiesprong Twente afgesproken
inhoudelijke focus op High Tech systemen en materialen via de zogenaamde roadmaps
HTSM. De doelgroep bestaat in beginsel uit Twentse MKB bedrijven in de start, doorstart en
groeifase en passend binnen de sector HTSM die een financieringsvraag hebben gericht op
het vermarkten van innovatie, maar ook bedrijven die zijn ontstaan uit
samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven en kennisinstellingen worden tot de doelgroep
gerekend. Een business case wordt voorgelegd aan de stuurgroep IPT 2.0 om te beoordelen
of deze passend is in de regionale innovatie agenda. Voor de definitieve
bedrijfseconomische beoordeling is het Investment Committee aan zet.
Om businesscases te financieren uit het Innovatiefonds Twente worden de volgende criteria
gehanteerd:
- Het betreft in beginsel een MKB-onderneming die in Twente voldoet aan de
geldende EU definitie: een onderneming met minder dan 250 medewerkers en een
omzet van minder dan 50 miljoen of een handelsbalans van minder dan 43 miljoen
of nieuw opgerichte bedrijven die zijn ontstaan uit samenwerkingsverbanden van
combinaties van (grote en kleine) bedrijven en kennisinstellingen.
- Gevestigd (of bereid om te vestigen) in Twente.
- Ingebracht via het Innovatieloket.
- Actief binnen de sector High Tech Systemen en Materialen.
De provincie hanteert een bredere agenda voor heel Overijssel. Dat betekent dat
businesscases op het gebied van Kunststoffen (waaronder chemie) en Gezondheidszorg
(waaronder Life Sciences) die passen binnen het Regionaal Economische Beleid van de
Provincie Overijssel wel in aanmerking kunnen komen voor het Innovatiefonds Overijssel en
niet voor het Innovatiefonds Twente. Wanneer businesscases op deze twee gebieden een
sterke relatie hebben met High Tech systemen en materialen komen deze vanzelfsprekend
in aanmerking voor het Twentse fonds.
Randvoorwaarden
Het Innovatiefonds Twente wordt gevoed uit het extra dividend dat jaarlijks van Twence voor
de Agenda van Twente wordt ontvangen. In principe omvat dit een dotatie van vijf keer € 3
miljoen. In de gekozen structuur zal moeten worden opgenomen dat storting afhankelijk is van
de dividenduitkering Twence, maar ook de mogelijkheid moet worden geboden om meer te
storten indien de uitgaven van de fondsbeheerder daar om vragen en de inkomsten daar de
mogelijkheid toe bieden.
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B. Innovatie in Gemeenten
Inhoudelijk doel van dit deelprogramma is om de innovatie in Twente in alle 14 gemeenten te
laten plaatsvinden. Indicator is de spreiding van innovatieve projecten. Naast de hiervoor
geformuleerde algemene doelstellingen zijn er meer specifieke doelstellingen geformuleerd:
het percentage Research & Development (R&D) moet stijgen, het Bruto Regionaal Product
groeit en het aantal Twentse innovatieve projecten stijgt. Mede op advies van de
portefeuillehouders Economische Zaken is niet gekozen voor het pondspondsgewijs
verdelen over veertien gemeenten van het bedrag, maar zijn vier scenario’s opgesteld.
Hierbij wordt de lokale inbreng van ondernemers, met name het MKB, gestimuleerd.
1. versterking van de publieke taak van gemeenten.
Vooral in het sociale domein komen er steeds meer taken op gemeenten af. Innovaties
die ertoe bijdragen deze ontwikkelingen goedkoper/sneller te laten plaats vinden
ontvangen een bijdrage. Doel van dit scenario is om nieuwe diensten en producten aan
te bieden die economisch zelfdragend zijn of als dienst door overheden of instellingen
kunnen worden afgenomen.
2. het beschikbaar stellen van innovatievouchers
Kenmerk is dat het gaat om relatief kleine bedragen die snel en met eenvoudige
beoordelingsprocedures worden toegekend. Daarbij kan worden gedacht aan
innovatievouchers van 1.000 tot 5.000 euro voor het MKB. Het verschil met de huidige
provinciale innovatievouchers is dat projecten gericht moeten zijn op de maatschappelijke
doelen: duurzaamheid, zorg en veiligheid.
3. innovatiekredieten
Bedoeld voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten die binnen enkele
jaren leiden tot nieuwe producten (mogelijk als uitbreiding van het bestaande
Enschedese Innovatiefonds naar Twents niveau).
4. alle beschikbare middelen naar één bestemming
Naast bovenstaande scenario’s kan door de Twentse gemeenten ook worden gekozen
voor het inzetten van de middelen voor één doel/project aan de hand waarvan de
innovatiekracht van Twente duurzaam, zichtbaar en herkenbaar wordt versterkt. Te
denken valt bijvoorbeeld aan de uitrol van elektrisch rijden in heel Twente of een project op
het gebied van de zorg.
Wij zullen in nauw overleg met de portefeuillehouders Economische Zaken komen tot een
aanpak, waarin een keuze wordt gemaakt voor een of twee scenario’s. Belangrijk is dat deze
aanpak voorziet in een lokale behoefte en dus ook voor veertien gemeenten uitvoerbaar en
toepasbaar is. Bij de afweging spelen de uitvoeringskosten van een scenario uiteraard ook een
rol.
Een concreet plan van aanpak zal voor de definitieve start ter vaststelling aan uw raad worden
voorgelegd in februari 2013.
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C. Human Capital Agenda Twente
Twente zet in op het verhogen van het Bruto Regionaal Product door de volgende inzet te
realiseren:
1. Human Capital Agenda Twente
Met de Focus op High Tech Systemen en Materialen. Daarvoor is het van belang om te
investeren in meer technisch opgeleide mensen. Onder leiding van de heer Boomkamp,
voorzitter van bestuur van Saxion, is in het kader van de Innovatiesprong een Human
Capital Agenda Twente opgesteld. Deze agenda levert een aanpak op die er op een
efficiënte en effectieve wijze voor wil zorgen dat er genoeg hoog gekwalificeerde technici
beschikbaar zijn voor de regionale arbeidsmarkt, opdat de ambitie van groei en innovatie in de
Twentse (high)techsector gerealiseerd kan worden. De agenda presenteert een
gestructureerde aanpak die zich richt op het opleiden, werven en vasthouden van hoger
opgeleide technici.
2. Twents Arbeidsmarktperspectief 2020
Het Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI) werkt aan een Twents
Arbeidsmarktperspectief 2020. Belangrijkste resultaat is het terugdringen van de
werkloosheid tot onder de 5% in 2020. In het uitvoeringsprogramma werken ondernemers,
onderwijs/onderzoek en overheid aan concrete programma’s/projecten die eveneens
bijdragen aan de doelstellingen van het programmaplan Innovatiesprong. Nadrukkelijk is
deze opzet ook met de POWI partners besproken. Het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020
levert het kader voor een aanpak van de Twentse arbeidsmarkt. De prioritaire sectoren zijn
(high) tech, logistiek en zorg. Het doel is het vergroten van de instroom in die sectoren.
Verwacht wordt dat de ontwikkeling en groei in de (high)tech een grote spin-off op de
onderliggende segmenten en sectoren en zal door kennisvalorisatie leiden tot (het creëren
van) banen met een bredere range.
Afstemming tussen Human Capital Agenda Twente en Twents
Arbeidsmarktperspectief 2020
Bovengenoemde kaders hebben onderling gemeen dat zij zich beiden richten op de
versterking van een evenwichtige arbeidsmarkt in Twente. Ze vullen elkaar programmatisch
aan. Beide kaders leveren een bijdrage aan verschillende aspecten van de Twentse
arbeidsmarkt. De onderlinge verbondenheid blijkt uit een gemeenschappelijk op te stellen
beoordelingskader door het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken en Economische
Zaken. Verbondenheid blijkt ook uit het vormen van een personele bestuurlijke unie in zowel
de Stuurgroep Human Capital Agenda Twente als het POWI. In de uitvoering vraagt dit om
voortdurende afstemming, samenhang en synergie tussen beide programma’s en resulteert
mogelijk in één uitvoeringsorganisatie.
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D. Regiobranding
Op 20 juni heeft uw raad het belang van een goede branding van Twente onderschreven.
Een toewijzing van de beschikbare middelen voor regiobranding is afhankelijk van een
opgesteld plan van aanpak dat leidt tot draagvlak van in ieder geval de pijlers innovatie,
toerisme en human capital. De uitvoering van het plan van aanpak moet leiden tot een
bundeling van krachten voor een eenduidige en effectieve branding van Twente. Aan de
regioraad is toegezegd dat in afgelopen maanden meer duidelijkheid moest worden
verkregen over wie wat doet qua regie en uitvoering, en op welke inzet van middelen van
andere partijen gerekend kan worden.
In de afgelopen maanden is, in opdracht van de portefeuillehouder Economische Zaken uit
ons bestuur, gewerkt aan de notitie Twente: een sterk merk; de versnippering voorbij. Deze
notitie geeft antwoord op de vraag op welke manier het proces naar samenwerking tussen de
verschillende partijen op het gebied van de branding van Twente eruit moet zien. Daarnaast
worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop de aansturing van de regiobranding
plaatsvindt en op welke manier de samenhang tussen de verschillende onderdelen structureel
wordt georganiseerd. Deze conceptnotitie is besproken met de pijlers innovatie, toerisme en
human capital. Wij stemmen in met de aanbevelingen uit de notitie, met dien verstande dat wij
de discussie over de governance-structuur van de regiobranding nu nog niet willen voeren.
Wij vinden dat in samenwerking met de betrokken partijen het komende jaar inhoudelijk
voortgang geboekt moet worden met het branden van Twente en dat de discussie over een
passende governance niet eerder dan eind 2013 aan de orde moet zijn. De notitie is als bijlage
bij de bestuursopdracht regiobranding gevoegd. De notitie is nog niet het definitieve plan van
aanpak waarin aandacht is voor de besteding van de geoormerkte middelen. Dit plan van
aanpak wordt in februari 2013 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.
In de eerste helft van 2012 zijn al stappen gezet met een door ons toegekende
overbruggingsbijdrage van € 200.000. Daarnaast heeft de stichting inkomsten via derden
verworven van € 140.000. Hiervan is de website Twente.com verder ontwikkeld naar een interen proactieve portal. Er is een gedeelte voor expats toegevoegd, de website heeft een
vacaturebank en er is een koppeling aangebracht met Twente Werkt; deze website is gericht
op studenten van UT en Saxion. Daarnaast zijn stappen gemaakt in de samenwerking tussen
de domeinen Innovatie, Human Capital en Toerisme. Er wordt constructief samengewerkt met
Kennispark/Innovatieplatform Twente, Twente Werkt en het WTC Twente. Met het Twents
Bureau voor Toerisme lopen gesprekken om vanaf 1 januari 2013 huisvesting op één locatie
en functies te delen. Een communicatiemedewerker van het Innovatieloket werkt regelmatig
vanuit dezelfde locatie als de Stichting Regiobranding.
Vooruitlopend op het definitieve plan van aanpak, dat in februari aan uw raad wordt
voorgelegd, zijn middelen nodig om de regiobranding een versnelling te geven. Hiertoe is het
nodig mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur om bestedingen te doen en deze te
verantwoorden in februari bij het aanbieden van het definitieve plan van aanpak. De
middelen zijn bedoeld om een start te maken met de aanbevelingen zoals deze in de notitie
Twente: een sterk merk zijn opgenomen.
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E. Toeristische Promotie
Uw raad heeft op 20 juni 2012 ingestemd met de financiering van de toeristische promotie
van Twente voor de periode van 2013 tot en met 2017. De financieringsperiode komt
daarmee overeen met de looptijd van de Agenda van Twente. Het uitgangspunt voor het
financieringsvoorstel is een intensieve samenwerking met de Stichting Regiobranding
Twente, met als voorwaarde het gebruik van één beeldmerk voor Twente. Daarnaast is
uitgangspunt de fasering van de subsidie met een afbouw die er op is gericht dat met minder
subsidie zal kunnen worden gewerkt. Daartoe zal door het Twents Bureau voor Toerisme
een verdienmodel worden ontworpen. Zoals u is toegezegd zal het Twents Bureau voor
Toerisme in deze regioraad een presentatie hierover verzorgen.
Met het Twents Bureau voor Toerisme zal een prestatieovereenkomst worden afgesloten
waarin concrete prestatiecriteria zullen worden opgenomen. Hiertoe zal in de regioraad in
februari 2013 een voorstel worden voorgelegd. Dit voorstel wordt voorafgaand hieraan in
oktober en december in het portefeuillehoudersoverleg Recreatie en Toerisme
gepresenteerd en besproken. Indien u in februari met dit voorstel instemt, zal daarna de
prestatieovereenkomst met het Twents Bureau voor Toerisme worden gesloten
Omdat met name in de eerste maanden van het jaar veel uitgaven moeten worden gedaan
(o.a. voor beurzen), stellen wij u voor om het TBT vooruitlopend op de definitieve subsidie
een voorschot te verlenen van € 250.000,-.

3. Governance
Het aansturen van de vijf programmalijnen is een taak die in uitvoerende zin bij het dagelijks
bestuur van Regio Twente ligt op een wijze zoals is beschreven in de bestuursopdrachten.
Het beschikbaar stellen van de in dit voorstel genoemde middelen (30,2 miljoen) is
voorbehouden aan uw raad, die dit na instemming met de definitieve plannen van aanpak
delegeert aan ons bestuur (m.u.v. het Innovatiefonds Twente waarmee u op 20 juni reeds
heeft ingestemd). Via de planning & control-cyclus wordt over de voortgang aan uw raad
gerapporteerd(zie hieronder). Hiermee wordt ook de relatie gelegd met de reguliere
werkzaamheden van Regio Twente die zijn opgenomen in de programmabegroting.
Inhoudelijk is Regio Twente bij de uitvoering van de activiteiten niet de enige partij. Ook
ketenpartners, zoals de UT, Saxion, ROC en provincie Overijssel, spelen bij de diverse
programmalijnen in verschillende samenstellingen een rol. Per programmalijn is dit helder
gemaakt in de bestuursopdracht.
Voor de uitvoering van de programmalijnen wordt gebruik gemaakt van overlegorganen
zoals:
• Strategy Board
De Strategy Board heeft tot taak om de continuïteit van het innovatiebeleid te waarborgen en
houdt integraal toezicht op de toepassing van het Twentse innovatiebeleid. Hij doet dit door
toezicht te houden op de strategie, het realiseren van doelstellingen, realiseren van een
voortdurende dialoog tussen relevante stakeholders en netwerken, uitoefenen van toezicht
op de werking van het systeem en articuleren van wensen en behoeften inzake innovatie.
De Board is de enige strategische stuurgroep tussen ondernemers, onderzoek/onderwijs en
overheden over de Innovatiesprong en de Human Capital Agenda (voor het deel van de high
tech sector). De vertegenwoordiging van Regio Twente in deze Board is gelieerd aan het
voorzitterschap van Regio Twente, dat momenteel wordt uitgeoefend door de heer Den
Oudsten, die qualitate qua namens Regio Twente hierin zitting heeft. Verder hebben
prominente vertegenwoordigers van de andere stakeholders zitting in de Board.
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Tenslotte heeft de Board een prominente rol bij de zorg voor monitoring en verantwoording
van het gevoerde innovatiebeleid. Zo beoordeelt hij o.a. de door het Innovatieloket
aangeleverde voortgangsrapportages en stelt hij naar aanleiding daarvan jaarlijks de
uitvoeringsagenda op of bij. Tevens rapporteert hij op zijn beurt weer aan de stakeholders,
waaronder het bestuur van Regio Twente.
• Twents economisch beraad
Het Twents Economisch Beraad fungeert als een aanvullend regionaal gremium voor
effectieve beleidsvoering op sociaaleconomisch terrein in brede zin tussen ondernemers,
onderzoek/onderwijs en overheden in Twente. Het Twents Economisch Beraad is ontstaan
uit een doorontwikkeling van de Taskforce Economie Twente, die naar aanleiding van de
economische crisis in 2009 is opgericht. De voorzitter van ons bestuur is tevens voorzitter
van het Twents Economisch Beraad. Daarnaast heeft de portefeuillehouder Economie van
het dagelijks bestuur zitting in het overleg.
Het Twents Economisch Beraad heeft drie kerntaken:
- Thermometer- en signaalfunctie: periodieke beoordeling van de ontwikkeling van de
Twentse economie en aan de hand hiervan signaleren van knelpunten en mogelijke
oplossingen;
- Branding en Lobbyfunctie: gezamenlijke afspraken over de lobby, en daarnaast het
organiseren van de Twente Top;
- Strategische agendering- en klankbordfunctie: beleidsvoornemens voorleggen aan de
overige partijen en agenderen van signalen uit de achterban.
Ten aanzien van de agenda van het Twents Economisch Beraad vindt afstemming plaats
met overige overleggen in ondernemers, onderzoek/onderwijs en overheden verband, zoals
de Strategy Board en het Platform Onderwijs Werk en Inkomen. De voorzitters van deze
overleggen hebben hiertoe onderlinge afstemming.
• Stuurgroep Human Capital Agenda Twente
De stuurgroep Human Capital Agenda Twente is ingesteld naar aanleiding van het landelijke
topsectorenbeleid voor de agenda HTSM. In Twente en Zuid-Oost Brabant wordt dit
geïmplementeerd omdat daar de urgentie en problematiek het meest gevoeld wordt.
De Twentse stuurgroep Human Capital Agenda Twente (onder voorzitterschap van de heer
G. Edelijn van Thales) is verantwoordelijk voor de strategie en de aansturing van de Human
Capital Agenda Twente. De programmamanager draagt zorg voor het samenbrengen van
Hightech –bedrijven en andere stakeholders. De stuurgroep brengt drie keer per jaar advies
uit aan de Strategy Board van de Innovatiesprong. Centraal staat de programmamanager
van de Human Capital Agenda die verantwoordelijk is voor de regie op de uitvoering van de
agenda. De programmamanager is ook verantwoordelijk voor de communicatie, verbinden
van partijen en de monitoring.
• Platform Onderwijs Werk en Inkomen.
Het Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI) heeft het Twents Arbeidsmarktperspectief
2020 opgesteld. Het Platform Onderwijs Werk en Inkomen heeft de regie en is inhoudelijk
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Twents Arbeidsmarktperspectief
2020. Ook wordt advies gevraagd aan de portefeuillehouders Sociale Zaken en POWI,
partners. De voorstellen die betrekking hebben op de besteding van de middelen uit de
Innovatiesprong worden ook ter advies voorgelegd aan de portefeuillehoudersoverleg
Sociale Zaken die dit vervolgens voorlegt aan ons. Via delegatie van uw raad besluiten wij
over de besteding van deze middelen. De programmamanager voor dit
uitvoeringsprogramma legt verantwoording af aan het Platform Onderwijs Werk en Inkomen
en stemt nauw af met de programmamanager Human Capital Agenda Twente.
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• Stichting Regiobranding
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Regiobranding Twente is de heer Nijkamp (VNO
– NCW). Verder hebben zitting in het bestuur de heer Boomkamp (Saxion) en de heer Van
Zwanenburg als portefeuillehouder Economische Zaken van het dagelijks bestuur van Regio
Twente. De heer Noltes is directeur van de Stichting Regiobranding Twente. Naast de
Stichting Regiobranding Twente bestaan andere organisaties die zich bezig houden met de
marketing en promotie van Twente binnen de verschillende domeinen. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om het Twents Bureau van Toerisme, Kennispark Twente / Innovatieplatform
Twente en het World Trade Center Twente.
Naar aanleiding van de besluitvorming over de notitie Twente: een sterk merk; de
versnippering voorbij zal de Stichting Regiobranding Twente worden doorontwikkeld tot een
kleine maar krachtige regie/netwerk-organisatie, door slim samen te werken. Deze
doorontwikkeling moet ervoor zorgen dat de samenwerking met bestaande organisaties op
domeinniveau verbetert. Het gaat hierbij in eerste instantie om de samenwerking met het
Twents Bureau voor Toerisme, het Innovatieloket en Citymarketing Enschede.
• TBT
Het TBT is een zelfstandige stichting met een directeurbestuurder als leidinggevende van de
uitvoeringsorganisatie. Verder kent de stichting een toezichthoudend orgaan aangeduid als
raad van commissarissen, bestaande uit vijf personen met onderscheiden expertise en
netwerk. De stichting functioneert als spin in het web van een groot aantal toeristische en
recreatieve organisaties/ondernemers. Tevens heeft de stichting veel partners die nauw
gelieerd zijn aan dit netwerk. Het TBT is opgericht om de toeristische promotie en marketing
van en voor Twente vorm te geven. Het TBT ontvangt van Regio Twente – optredend
namens de 14 Twentse gemeenten – een subsidie. Met ingang van 2013 zal de grondslag
voor die subsidie een prestatieovereenkomst zijn waarin vastgelegd gaat worden welke
prestaties in ruil voor die subsidie worden geleverd. Het voldoen aan de uitgangspunten van
de regiobranding maakt hier onderdeel van uit. Vanaf 2012/2013 ontvangt het TBT vanuit de
Marketing Impuls Toeristisch Overijssel (MITO) gedurende de periode 2012-2015 een forse
bijdrage voor promotie, marketing, organisatie en onderzoek. Ook hier zal een
prestatieovereenkomst aan ten grondslag liggen.

4. Financiën en verantwoording
Begroting
Voor alle programmalijnen van de Innovatiesprong Twente is een voorlopige begroting met
fasering opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd. De daadwerkelijke budgetomvang per
programma en de fasering daarin wordt door besluitvorming over de plannen van aanpak
nader ingevuld en bijgestuurd via de jaarlijkse rapportage (zie hieronder). Het
budgetoverzicht wordt hierop periodiek aangepast.
U heeft op 20 juni het restant budget van het investeringsfonds IPT beschikbaar gesteld voor
de Innovatiesprong Twente. Het restant bedroeg op dat moment € 29,65 miljoen. Op dit
moment resteert € 30,25 mln. Dit bedrag is toegenomen en kan nog verder toenemen indien
lopende subsidieprojecten gunstig uitvallen bij de afrekening. Daarbij zijn de kosten die in de
oude situatie waren gereserveerd voor het programmabureau IPT overgeheveld naar de
Innovatiesprong Twente voor de financiering van het Innovatieloket. Het programmabureau
IPT is immers gefuseerd met Kennispark tot het Innovatieloket.
Bovendien wordt het Innovatiefonds Twente revolverend van karakter, zodat een deel van
de ingebrachte middelen wederom kunnen worden ingezet binnen het Innovatiefonds.

PAGINA

12/13

Verantwoording
Zoals te doen gebruikelijk bij Agenda van Twente en Innovatieprojecten, worden ook bij de
programmaonderdelen van de Innovatiesprong mutaties bijgehouden en rapportages
gemaakt voor de Berap’s en de jaarrekening.
Voor zover van toepassing is de bevoegdheid tot afgeven van beschikkingen en het
beschikbaar stellen van middelen in 2007 bij de instelling van het Investeringsbudget IPT
gedelegeerd aan ons bestuur, wat de flexibiliteit van het financieringsproces ten goede komt.
Dit uiteraard nadat uw raad heeft ingestemd met de plannen van aanpak.
In de financiering is voorzien door een tijdelijke jaarlijkse extra winstuitkering van € 8 mln.
Vanuit Twence B.V. De maximaal toegestane voorfinancieringsnorm van € 8 mln. blijft
eveneens onverkort van kracht.
De Staat van de Innovatiesprong Twente
Het informeren van uw raad wordt voorbereid doordat wij een keer per jaar een conferentie
organiseren waarop de ‘Staat van de Innovatiesprong Twente’ wordt besproken. Alle vijf de
programmalijnen krijgen de gelegenheid aan te geven waar ze staan, en vooral welke
bijdrage aan de doelstellingen is behaald. Ook is er gelegenheid voor Strategy Board,
Stuurgroep Human Capital, POWI en gemeentelijke portefeuillehouders om te reageren. Op
basis daarvan wordt door ons bestuur bijgestuurd op de afspraken die per programmalijn en
in het bijzonder met de uitvoerende rechtspersonen zijn gemaakt. Vervolgens worden er
afspraken gemaakt voor het volgende jaar. De inhoud en conclusies van deze bijeenkomst
worden met uw raad besproken. Natuurlijk wordt de Staat van de Innovatiesprong Twente
ook voorbereid zowel naar de inhoud van de programmalijnen alsmede voor het doen van
wijzigingsvoorstellen. De Staat van de Innovatiesprong Twente wordt tevens voorzien van
een financieel overzicht, met een analyse en budgetprognose.

5. Vervolg
In de vorige vergadering heeft uw raad positief gereageerd op het aanbod van de voorzitter
om een toelichting te ontvangen op de werkwijze van het Innovatieloket door de directeur.
Daarnaast hebben wij ook de aanbieding van de heer Boomkamp, bestuurlijk initiatiefnemer
van de Human Capital Agenda Twente om de agenda te presenteren. In combinatie met een
presentatie van mevrouw Ten Heuw over het arbeidsmarktperspectief 2020 stellen wij voor
een aparte informatiebijeenkomst te beleggen.
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6. Besluitvorming
Voorstel
1. Kennis te nemen van de in dit voorstel en de daarbij behorende bijlagen opgenomen
uitwerking van de Innovatiesprong Twente.
A.
2.

in te stemmen dat het dagelijks bestuur de juridische structuur voor het Innovatiefonds
bepaalt en daarover op basis van het delegatiebesluit van 19 juni 2002 tot besluitvorming
overgaat;

D
3.

vooruitlopend op de vaststelling door uw raad van de definitieve plannen van aanpak
mandaat te verlenen aan ons bestuur om voor Regiobranding bestedingen te doen en
deze te verantwoorden in februari 2013 bij het aanbieden van de definitieve plannen;

E.
4.

in te stemmen met het verlenen van een voorschot van € 250.000 op de voor 2013
beoogde subsidie voor het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) ten behoeve van de
toeristische promotie en marketing van Twente;

5.

in te stemmen met een jaarlijkse conferentie “de Staat van de Innovatiesprong Twente”
voor het evalueren en vooruitblikken rond het thema Innovatie;

6.

ons bestuur op te dragen om een informatiebijeenkomst te beleggen voor uw raad over
de werkwijze van het Innovatieloket, een presentatie van de Human Capital Agenda en
een presentatie over het arbeidsmarktperspectief 2020.

Enschede, 15 oktober 2012
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Bijlage(n)
Kostenoverzicht programmalijnen Innovatiesprong
Bestuursopdrachten
− Innovatiefonds
− Innovatie in Gemeenten
− Human Capital Agenda
− Regiobranding, inclusief vier bijlagen
− Toeristische Promotie
Human Capital Agenda Twente, eindrapport juni 2012

