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Adviezen vanuit het overleg met de portefeuillehouders Economische Zaken van 20 juni inzake Fonds Innovatie in
gemeenten (agendapunt 11)

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u de adviezen van de portefeuillehouders Economische Zaken met
betrekking tot agendapunt 11 van de regioraad op 3 juli 2013 inzake het Fonds Innovatie in
gemeenten. Op donderdag 20 juni hebben de wethouders Economische Zaken gesproken
over het Regioraadsvoorstel voor het Fonds Innovatie in gemeenten.
Vanuit het dagelijks bestuur is aangegeven dat er sprake is van een lange voorbereiding
waarbij de regioraad heeft ingestemd met het uitwerken van innovatievouchers en
innovatiekredieten. Het afwijken van deze eerdere besluitvorming zou betekenen dat de
regioraad opnieuw haar afwegingen moet maken. Instemming van de regioraad in juli
aanstaande zou betekenen dat de uitvoering op korte termijn, uiterlijk oktober/november, kan
starten. De portefeuillehouders willen een aantal zaken meegeven aan het dagelijks bestuur
bij de uitvoering van de te nemen besluiten.
Uitvoeringskosten
De genoemde uitvoeringskosten voor fondsbeheer en business developers worden als
relatief hoog gezien. In algemene zin is toegezegd het uiterste te doen voor het beperken
van deze kosten. Ook is erop gewezen dat de omschrijving business developer suggereert
dat er alleen maar gewerkt wordt aan het begeleiden van succesvolle cases die voor een
aanvraag in aanmerking komen. De rol van de business developers is in de praktijk veel
groter. Ook bij potentiële projectaanvragen, of (maatschappelijke) vraagstukken is men bezig
als een dienstverlenende makelaar. Het verknopen van voorstellen met locale initiatieven
vanuit bedrijfsleven en of overheid is daarbij aan de orde. Het kan hierbij ook gaan om het
leggen van verbindingen tussen de sectoren duurzaamheid, veiligheid en zorg. Doel is
gericht op het ondersteunen van innovaties bij het MKB ook als daar geen aanvraag voor het
fonds 5 miljoen innovatie in gemeenten uit voortkomt.
Indien blijkt dat er bijzonder veel vraag is naar de innovatievouchers zal in het tweede jaar
een voorstel worden gepresenteerd waarbij binnen het budget meer geld wordt vrijgemaakt
voor deze vouchers.
Uitgangspunten
Bij de uitwerking van uitgangspunten voor beoordeling (zie bijlage 2 van het voorstel) wordt
met name de aansluiting met locale initiatieven die op de korte termijn leiden tot meer
werkgelegenheid expliciet uitgewerkt. De wethouders wijzen op de locale kennis en inzet
voor innovaties die een vervolg kan krijgen door enerzijds een beroep te doen op het fonds,
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anderzijds door de inzet van business developers wordt verknoopt aan andere initiatieven.
Met name bestaande plannen zoals ‘Deltaplan van gemeenten Rijssen-Holten’ laat zien dat
de locale aanpak van innovatie de regionale aanpak versterkt. Over de input en rol van de
portefeuillehouders Economische Zaken worden nadere afspraken gemaakt met het
dagelijks bestuur.
Combinatie, bedrijven en instellingen
Een positieve prikkel wordt gegeven door de mogelijkheid te bieden voor het gezamenlijk
indienen van een voorstel. Bijvoorbeeld een innovatief voorstel dat wordt gedaan door drie
bedrijven (die allen individueel voldoen aan de voorwaarden). Het overleg met de
wethouders EZ adviseert om deze combinaties te prioriteren. Als laatste wordt geadviseerd
om naast MKB bedrijven ook instellingen de gelegenheid te geven om aanvragen in te
dienen. Bij de uitwerking zullen daartoe nadere bepalingen worden opgenomen.
Hoogachtend,

P. van Zwanenburg
Porteuillehouder dagelijks bestuur Regio Twente

