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Innovatiesprong Twente
7

Voorstel regioraad
Samenvatting
Op 14 november 2012 heeft u kennisgenomen van de uitwerking van de Innovatiesprong en
de voortgang op de vijf programmalijnen. Dit voorstel gaat in op het overalldeel van de vijf
programmalijnen. Het gaat om de zaken van financiën en verantwoording.
Aan de regioraad,
Het doel van de Agenda van Twente, waartoe de Innovatieroute behoort en waarvan de
Innovatiesprong een voortzetting is, is een duurzame structurele versterking van de sociaaleconomische structuur en het vergroten van de concurrentiekracht van Twente.
De inhoudelijke agenda voor 2012 tot 2017 bouwt voort op de kracht van het gevestigde
bedrijfsleven en kennisinstellingen, waarbij de focus ligt op High Tech systemen en
materialen. De rol van de vier O’s zijn in de Innovatiesprong aangescherpt. De overheid
faciliteert; zorgt voor de condities voor succes en het creëren van randvoorwaarden, het
beschikbaar stellen van middelen en verantwoording afleggen over de resultaten en inzet.
Deze bestuursfilosofie heeft consequenties voor de wijze waarop Regio Twente de
programmalijnen uitvoert en de betrokken stichtingen en organisaties aanstuurt. Regio
Twente doet inhoudelijk een stapje terug nadat u de kaders heeft vastgesteld. De middelen
worden door middel van prestatieovereenkomsten beschikbaar gesteld en wij richten ons op
monitoren en bijstellen. Dit is te zien bij het Twents Bureau voor Toerisme, Stichting
Regiobranding en Kennispark Twente. Voor het innovatiefonds zal de uitvoering liggen bij de
fondsbeheerder en het besluit op toekenning van de gelden bij het Investment Committee.
Regio Twente wordt aandeelhouder van het fonds. We streven er naar de uitvoering van het
fonds voor Innovatie in Gemeenten onder te brengen bij Kennispark. Hierover leest u meer
in het per programmalijn opgestelde regioraadsvoorstel.
Op 14 november 2012 heeft u kennis kunnen nemen van de voorlopige gefaseerde
begroting. 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.
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 bestuursrapportages (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 dagelijks bestuur, wat de flexibiliteit van het financieringsproces ten
goede komt. Dit uiteraard nadat uw raad heeft ingestemd met de plannen van aanpak. In
deze vergadering wordt dat van u gevraagd voor de programmalijnen Innovatiefonds,
Regiobranding en TBT. Innovatie in Gemeenten en de Human Capital Agenda Twente
vergen nog meer uitwerking of afstemming en komen in een latere regioraadsvergadering bij
u terug voor een definitieve instemming op inzet van middelen.
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De Staat van de Innovatiesprong Twente
Zoals ook op 14 november gemeld wordt het informeren van uw raad voorbereid door
jaarlijks een conferentie te 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 als
voor het doen van wijzigingsvoorstellen. De Staat van de Innovatiesprong Twente wordt
tevens voorzien van een financieel overzicht, met een analyse en budgetprognose.
De eerste Staat van Innovatiesprong Twente is voorzien voor maart 2014. Dan kan er
gerapporteerd worden over het eerste jaar. In het najaar streven wij naar een kick-off
bijeenkomst wanneer álle programmalijnen helder zijn en van start zijn gegaan.
Financiën
Zoals in dit voorstel gemeld, bestaat programma Innovatiesprong Twente uit een vijftal
programmalijnen, die ieder een eigen governance en financieringsstructuur kennen. Deze
zijn in de betreffende deelvoorstellen nader uitgewerkt, kortheidshalve wordt daar naar
verwezen.
Samenvattend betekent dit dat de bemoeienis vanuit het projectbureau AVT/IST en de
beleidsonderdelen van domein Leefomgeving aan deze programma’s beperkt kan blijven.
Desondanks vergt het voorbereiden van bestuursbesluiten en af te geven beschikkingen,
monitoring van de processen en het voorbereiden en beoordelen van de aangeleverde
verantwoordingen, in feite het bestuurlijke proces rond het programma Innovatiesprong,
personele capaciteit.
Mede ook voor de jaarlijks op te stellen “Staat van de innovatiesprong Twente”,
communicatie daarover en eventuele externe adviezen, etc.
De kosten hiervoor (bestuurskosten) worden globaal geschat op € 20.000,- per
programmalijn per jaar, voor een periode van vijf jaar. In totaal verwachten wij dat hiermee in
totaal ca. € 500.000,- voor vijf jaar is gemoeid. Dit komt neer op een percentage van ca. 2 %
aan bestuurskosten.
Voor al deze kostencomponenten, zowel de te verstrekken subsidiebijdragen als de
bestuurskosten geldt dat hiervoor dekking kan worden gevonden binnen het beschikbare
bedrag ad € 30.250.000,- dat resteert uit het voormalige Investeringsprogramma IPT, nadat
alle verplichtingen daaruit zijn afgewikkeld.
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Voorstel
1. in te stemmen met de hier omschreven methodiek van bestuurlijke verantwoording
afleggen over het programma Innovatiesprong;
2. in te stemmen met de daarmee geraamde bestuurskosten van € 20.000,- per
programmalijn per jaar.

Enschede, 21 januari 2013
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten
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