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Voorstel regioraad
Samenvatting
Op 20 december 2007 heeft uw raad ingestemd met de instelling van een tweetal
investeringsfondsen: het Investeringsfonds Agenda van Twente van € 30 miljoen en het
investeringsfonds Innovatieplatform Twente (IPT) van € 50 miljoen (van waaruit de projecten
van de Innovatieroute worden gefinancierd). Op 20 juni 2012 heeft u besloten de middelen
die nog beschikbaar waren in het investeringfonds IPT in het kader van actualisatie van het
innovatiebeleid in te zetten voor vijf programmalijnen van de Innovatiesprong.
In bijgaand voorstel (en bijlagen) wordt u geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële
voortgang van de projecten in de Agenda van Twente en de Innovatieroute. Van de
Innovatiesprong ontvangt u het financieel overzicht. Voor het einde van uw raadsperiode
organiseren wij nog de toegezegde Staat van de Innovatiesprong waarbij u inhoudelijk wordt
geïnformeerd over de voortgang op de programmalijnen van de Innovatiesprong.
Aan de regioraad,
1.

Agenda van Twente

De Agenda van Twente is ingesteld om de sociaaleconomische structuur van Twente
structureel te versterken. Jaarlijks ontvangt u een overzicht van de actuele stand van zaken
van de projecten op de Agenda van Twente. Het doel van de rapportage is informatie te
verschaffen over de activiteiten en resultaten van de projecten, in relatie tot de gedane
investeringen vanuit de Agenda. Tevens is het een verantwoording van ons bestuur over
haar uitgaven uit het investeringsfonds Agenda van Twente.
De voortgangsrapportage laat zien dat er € 28,1 miljoen van de € 30 miljoen is besteed dan
wel (voor)beschikt. Voor de vergadering van vandaag is tevens een voorstel geagendeerd
voor de verdeling van de resterende middelen van € 1.9 miljoen.
Investeringsfonds Agenda van Twente (x 1.000)
uitgegeven
(voor)beschikt
Resterend
fondsen
€ 17.141
€ 9.863
€ 955

Overige
kosten
€ 108

resterend

Totaal

€ 1.933

€ 30.000
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2.

Innovatieroute

De Twentse Innovatieroute is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden en bestaat sinds 2007. Het concentreert zich op vijf
clusters: voeding, gezondheid, High Tech Systemen en Materialen, veiligheid en bouw. Het
werd aangestuurd door het Innovatieplatform Twente, nu gefuseerd met Kennispark Twente.
In de bijlage “Twentse Innovatieroute- innovatieprojecten 2007-2013” met als ondertitel
“samen werken aan innovatie” vindt u de meer dan 58 gerealiseerde innovatieprojecten. In
de oplegger bij dit boekje vindt u het financiële overzicht van de bijdragen van Regio Twente
(investeringsfonds IPT) aan een groot deel van deze projecten. Ook wordt toegelicht hoe de
projecten een belangrijke bijdrage leveren aan niet alleen de economische structuur van
Twente, maar ook aan oplossingen van maatschappelijke uitdagingen op gebied van
bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid en zorg.
De voortgangsrapportage laat zien dat alle middelen zijn belegd, maar dat er nog projecten
zijn die hun bijdragen pas ontvangen wanneer de voortgang van het project dat
rechtvaardigt. Eventuele vrijval zal worden ingezet voor rente- en accountantkosten.
Investeringsfonds IPT (x 1.000)
uitgegeven
(voor)beschikt

€ 16.620
3.

€ 2.945

Overige
kosten

Resterend

€ 124

€ 63

Naar
investeringsfonds
IST
€ 30.248

Totaal

€ 50.000

Innovatiesprong

Op 29 juni 2012 heeft u besloten de middelen ad € 30.248.000,- die nog beschikbaar waren
in het investeringfonds IPT in het kader van de actualisatie van het innovatiebeleid in te
zetten voor vijf programmalijnen van de Innovatiesprong. In de afgelopen maanden zijn
binnen deze programmalijnen afspraken gemaakt met onze partners over de uitvoering van
projecten om de gewenste resultaten te bereiken. Op de agenda van uw raad staat vandaag
bijvoorbeeld de uitwerking van de Human Capital Agenda Twente.
In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de eerder genomen besluiten en de reeds
gedane uitgaven. Tot nu toe is € 1.993.445 uitgegeven.
Staat van de Innovatiesprong
Conform de afspraak met uw raad organiseren wij eind januari 2014 de Staat van de
Innovatiesprong om u ook inhoudelijk te informeren over de resultaten tot nu toe en de
plannen voor de komende periode van de verschillende programmalijnen van de
Innovatiesprong Twente. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
4. Liquiditeitsprognose
Vanaf 2010 was er sprake van meer uitgaven aan subsidiebijdragen voor Agenda van
Twente en IPT projecten dan de inkomsten van Twence in die jaren konden dekken. Daarom
is door u vastgesteld dat ons bestuur tot een maximum van acht miljoen mag
voorfinancieren. Het restant IPT wordt aangewend voor projecten IST. Daarvan zijn een
aantal nog niet in financiering gekomen. In dat kader kunnen wij u melden dat wij op dit
moment geen gebruik hoeven te maken van deze voorfinanciering. Uiteraard zullen wij dit
blijven monitoren om er voor zorg te dragen dat de financiering binnen de met u afgesproken
marge blijft.
Voorstel
Kennis te nemen van de verantwoording over de investeringsfondsen Agenda van Twente,
Innovatieplatform Twente en de Innovatiesprong.
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Enschede, 7 oktober 2013
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Bijlage(n)
1. voortgangsrapportage Agenda van Twente
2. Twentse Innovatieroute (IPT) 2007- 2013
3. Oplegger Bijdragen uit het investeringsfonds Twentse Innovatieroute Kennispark
(investeringsfonds IPT)
4. Kostenoverzicht programmalijnen Innovatiesprong 2013

