
Punt 4a . : Regioraadsvoorstel 
Innovatiesprong Twente 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Het regioraadsvoorstel gaat in op de herbestemming van het resterende geraamde budget 
Innovatieroute (ruim ê 29 miljoen). Deze nota aan uw raad stelt voor om in te stemmen met het 
regioraadsvoorstel Innovatiesprong Twente. 

Opdracht: 
Zie onder Aanleiding. 

De Innovatiesprong Twente is een versnelling van de bestaande Innovatieroute en staat 
geagendeerd ter besluitvorming voor de Regioraadsvergadering van 20 juni 2 0 1 2 . Gelet op het 
feit dat dit stuk als majeur wordt beschouwd, wordt afgeweken van de gebruikelijke wijze van 
voorbereiden van een Regioraadsvergadering en wordt er om raadsinstemming gevraagd. Voor 
meer informatie over de aanleiding en achtergrond verwijzen wij u naar de bijlagen. 

Doelstelling: 
Het standpunt van de gemeenteraad van Hellendoorn over het regioraadsvoorstel Innovatiesprong 
Twente 

Voorgestelde oplossingen: 
De regioraad heeft het volgende voorstel gekregen: 

1. Kennisnemen van de voortgangsrapportage IPT 2011 
2. Op basis van het eindrapport "Innovatie Twente: naar een meer inhoudelijke focus en 

vernieuwing van de aanpak", d.d. 10 februari 2 0 1 2 , 
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 de Regio Twente uit te voeren, 
3. te besluiten tot de verdere besteding van het investeringsbudget IPT zoals in bovenstaand 

overzicht, waarbij de nadere invulling per onderwerp op basis van een plan van aanpak 
ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de regioraad. 

Hieronder wordt ingegaan op het voorstel aan de regioraad. 

1. Voortgangsrapportage IPT 2011 
De voortgangsrapportage geeft een overzicht op welke wijze het IPT functioneert en waaraan 
concreet het geld besteed is. De rapportage is tevens input geweest voor de innovatiesprong 
waarbij gekozen wordt voor meer focus op thema's en versnelling van het proces. 

Conclusie: Akkoord gaan met kennisname van de voortgangsrapportage IPT 2 0 1 0 - 2 0 1 1 . 

Aanleiding: 

lilllülilÜIJIIIIIiílllllül!!! 
(code voor postverwerking) 
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2a. Benoeming voorzitter Regio Twente als portefeuillehouder Innovatie als afgevaardigde in de 
Strategy Board. 
De Strategy Board bestaat uit: 
Loek de Vries, (bestuursvoorzitter Koninklijke Ten Cate), Jaap Beernink (voorzitter Technologie 
Kring Twente), Hans Kroeze (voorzitter V N O - N C W Twente), Anne Flierman (voorzitter college 
van bestuur UT), W im Boomkamp, (voorzitter college van bestuur Saxion), Hans Schutte 
(voorzitter college van bestuur ROC Twente), Marijke van Hees (voorzitter bestuurlijk overleg 
ruimte, economie en grondzaken Netwerkstad en voorzitter stuurgroep Kennispark), Peter den 
Oudsten (voorzitter Regio Twente en portefeuillehouder innovatie), Theo Rietkerk (gedeputeerde 
economie provincie Overijssel) en onafhankelijk voorzitter Herman Hazewinkel (ex-CEO van 
Koninklijke Volker Wessels Stevin). 

Conclusie: Instemmen met de benoeming van de voorzitter van de Regio Twente, dhr. den 
Oudsten. 

2b. Mandaatverlening Strategy Board. 
De Strategy Board zal binnen de kaders van het document Innovatiesprong Twente voortvarend 
te werk moeten kunnen gaan om de doelstelling en taken van de Innovatiesprong naar behoren 
uit te kunnen voeren. Voor de Innovatiesprong wordt daarom een nieuw besturingsmodel 
ingericht dat een bepaald mandaat krijgt. 
Dit verschilt van de 'oude situatie'. Bij het Innovatieplatform Twente (IPT) had het Dagelijks 
Bestuur van de Regio het mandaat om de middelen van het IPT te besteden/verdelen. Hierover 
legde zij verantwoording af aan de Regioraad via de P&C-cyc lus . Met dit regioraadsvoorstel 
verandert dat. 
De nieuwe structuur bestaat uit een Strategy Board en een Investment Committee. In het 
Strategy Board zitten negen leden afkomstig uit de vier O's (Overheid, Onderwijs, Onderzoek en 
Ondernemers). De Strategy Board stelt de visie, ambities, doelen en strategie vast, stemt in met 
de innovatieagenda die door de kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn opgesteld, bewaakt de 
strategie en de voortgang van de innovatieagenda en de voortgang in het human capital 
programma. De Strategy Board houdt toezicht op de uitvoering en de besteding van de middelen. 
In het Investment Committee zitten onafhankelijke deskundigen. Zij beoordelen de projecten die 
aanvraag doen voor financiering. 

Ons is op dit moment onduidelijk of de Strategy Board als rechtspersoon kan fungeren in de 
deelnemingen voor risicodragend kapitaal. Hierover zal meer duidelijkheid gegeven moeten 
worden. 

Conclusie: In principe instemmen met de mandaatverlening aan de Strategy Board, onder de 
voorwaarde dat meer duidelijkheid wordt gegeven over de rol van de Strategy Board als 
rechtspersoon. 

3 . Besluiten tot verdere besteding van het investeringsbudget IPT zoals in het overzicht van het 
regioraadsvoorste! staat benoemd. 

Bestedingsvoorstellen regioraadsvoorstel 
Innovatiefonds 
Er wordt voorgesteld C 15 miljoen euro beschikbaar te stellen, zodra de Strategy Board de 
toetsingskaders voor de beoordeling van projecten en initiatieven heeft opgesteld en er 
duidelijkheid is over de functie en formele inrichting van het investeringscomité. Het bedrag is 
acceptabel gelet op het totale budget. 

Human Capital Z arbeidsmarktaanpak 
Er wordt voorgesteld ê 3,4 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Human Capital. In Twente 
werken veel mensen in de nijverheid. Zij vormen met hun vakmanschap de 
ruggengraat van de ondernemingen. Bedrijven hebben in de vervangingsvraag voor deze 
mensen een groot aantal vacatures waarvoor vakmanschap op het niveau onder HBO wordt 
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gevraagd. Bedrijven staan achter elkaar in de rij om ook hier de gemotiveerde mensen met 
vakkennis aan te nemen. Wij vinden het terecht om het menselijke kapitaal op de eerste plaats te 
stellen. Dus niet alleen inzetten op het binnenhalen van een beperkte hoeveelheid hoger 
opgeleiden, maar juist inzetten op het vergroten van het menselijk kapitaal aan gemotiveerde 
vakkrachten. Ouderen mogen hierbij met hun onschatbare kennis en ervaring niet vergeten 
worden. Bij dit onderwerp wordt tevens van belang geacht dat er goede afstemming plaatsvindt 
met het Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI). Dit om te voorkomen dat er afzonderlijke 
(ambtelijke en bestuurlijke) trajecten ontstaan in de uitvoering. 

Innovatie in gemeenten 
Het dagelijks bestuur van Regio Twente wil C 5 miljoen euro reserveren voor innovatieprojecten, 
waarbij gemeenten een trekkingsrecht hebben. Een voorstel hiervoor zal nog uitgewerkt worden 
en na instemming van de portefeuillehouders Economie aan de Regioraad worden voorgelegd. Op 
zich niet onaardig om op deze manier innovaties buiten de focus van de Innovatiesprong te 
kunnen faciliteren, maar wij maken een kanttekening omdat de invulling ons nog niet helder is. 
Wel is het goed om te zien dat naast de high-tech innovatie er ook kansen op het gebied van 
duurzaamheid, zorg en veiligheid kunnen ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan de transitie 
jeugdzorg, begeleiding Wmo etc. 

Regiobranding 
Het voorgestelde bedrag voor meerdere jaren wordt pas definitief bestemd nadat een plan van 
aanpak over een totaalaanpak van regiobranding is goedgekeurd door de regioraad. Daarin zal 
duidelijk moeten zijn aangegeven wat precies de link met de Innovatiesprong is, wie de inhoud 
bepaalt en wie wat bewaakt. Hierover dient derhalve nog afzonderlijke besluitvorming plaats te 
vinden. 

Twents Bureau voor Toerisme (TBT) 
Bij de start van de Agenda van Twente in 2007 is besloten om de vrijetijdseconomie te 
stimuleren door een bedrag van C 5 miljoen ter beschikking te stellen voor 5 jaar. Van dit geld 
ontvangt het TBT C 1,- per Twentse inwoner per jaar. Per 31 december 2012 loopt deze 
subsidiëring af. De bedoeling is altijd geweest dat de Twentse gemeenten na afloop van deze 
tijdelijke subsidiëring via de Agenda van Twente het bedrag van C 1,- per inwoner zelf op de 
begroting zouden opnemen. Dit zou oorspronkelijk vanuit elke afzonderlijke gemeente gebeuren, 
maar dat lijkt momenteel niet haalbaar. 

Daarom wordt voorgesteld om voor een overbruggingsperiode van 3 jaar de toeristische 
ontwikkeling van Twente te stimuleren door het TBT nog 3 jaar te subsidiëren met C 1,- per 
Twentse inwoner en dit te financieren uit het Investeringsbudget IPT voor het TBT. Het TBT 
heeft in het verlengde van Regiobranding/PR mede als doel om Twente te tonen als een boeiende 
toeristische regio waar het ook goed recreëren is. 

Op basis van de voornemens van de provincie Overijssel het toerisme een forse impuls te 
geven voor de jaren 2 0 1 2 tot en met 2015 en van de positieve onderzoeksresultaten over de 
effecten van de promotie en marketing van het toerisme in Twente achten wij de subsidiëring 
van het Twents Bureau voor Toerisme voor de jaren 2013 tot en met 2015 met een bedrag van 
C 650 .000 , - per jaar reëel. 

Na deze periode moet het toeristisch veld onder leiding van het Twents Bureau voor Toerisme 
een eigen verdienmodel hebben ontwikkeld dat voorziet in het genereren van middelen voor 
toeristische promotie. 

Nog van belang is op te merken dat in de ombuigingen 2011 -2014 is bepaald dat vanaf 2013 er 
jaarlijks structureel een bedrag van C 35 .000 , - bespaard moet gaan worden op de drie 
toeristische bureaus. Er wordt momenteel al onderzocht wat de mogelijkheden hiervoor zijn. De 
bedoeling is om uw raad hierover afzonderlijk een voorstel te presenteren, maar duidelijk is dat 
als de regioraad conform het voorstel besluit, dit van invloed kan zijn op ons onderzoek. 



= 4 = 

Ftestarst iPTöutíggt «29.650.006 Opmerking/ toeifcMing 

Innovatiesprong/ fonds «15.800.808 bijdrage Regio Twente in 
innoyaîísfotìds 

innovaüs in Gemeenten C5J80J00 nader voorsíei ontwikkelen 

Human Capiat Programma C3W8Öİ» ruwe inschatting voor 4 jaar 

Branding PR Tweïite «3.4ÖÛ.0ŌÖ ruwe inschatting voor 4 jaar 

TBT «1.Ŭ5Ô.0ÖÖ bedrag voor 3 jaar 

Kosten ond9rsleuiiing!' 
bestuurslasten 

c m » VosrRegfc Twente max. C 
25ö.0Qũirt2ũ15 

Kosten onvoorzien, w.o 

rentelasten 
«escooo iltāpost 

Totaal «29.650.00 

Financiële consequenties: 

Het investeringsfonds Innovatieplatform Twente is in het verleden ingesteld voor een bedrag van 

C 50 miljoen euro, te dekken uit (jaarlijkse) winstuitkeringen van Twence. Tot op heden is er C 

10 .853 .000 , - besteed, C 8 .000 .000 , - meerjarig toegezegd en C 1.400.000 miljoen nog in 

behandeling. Er resteert dus nog een bedrag van C 29 ,65 miljoen euro. 

Het bestedingsvoorstel is een gewijzigd voorstel ten opzichte van het oorspronkelijke besluit. Van 

de resterende C 29,6 miljoen euro wordt bijna C 1 0 miljoen euro opnieuw bestemd, namelijk in de 

arbeidsmarktaanpak (Human Capital agenda), in regiobranding en in het Twents Bureau voor 

Toerisme (TBT) en in ondersteuning door het projectbureau. Van belang is dat de voorstellen 

bijdragen aan de doelstelling van de Innovatiesprong. 

Hierbij maken we de kanttekening dat het bedrag nog over een reeks van jaren moet worden 

ontvangen uit de Agenda van Twente via gelden van de Regio Twente. Deze agenda wordt 

'gevuld ' door dividend van Twence. De aanname hierbij is dat Twence ook in de komende jaren 

voldoende winst blijft maken en aldus voldoende dividend kan uitkeren. Dit is in economisch 

onzekere tijden een aanname met enig risico. 

Communicat ie: 

nvt 

Effecten meten: 

nvt 

Planning: 

nvt 
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Concept Besluit: 
a Instemmen met het regioraadsvoorstel Innovatiesprong Twente, met uitzondering van 

agendapunt 2b, waar in principe mee ingestemd kan worden, onder de voorwaarde dat 
meer duidelijkheid wordt gegeven over de rol van de Strategy Board als rechtspersoon 

" Aan het regioraadslid van Hellendoorn uw standpunt meegeven voor in de regioraad van 
20 juni 2012 . 

Nijverdal, 22 mei 2012 

gemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

secretaris, 

e heer F. Dijkstra M B A , 

(JU uuiuumuMiJ: 

mevr. A.H.Raven BA , 

Advies commissie(s): 
Wordt behandeld in de commissie A B Z M van 14 juni a.s. 

Nr. 12INT01053 Nijverdal, 19 juni 2012 

Besloten, met inachtneming van het unaniem aangenomen amendement. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. 

Bijlagen: 
Voorstel Regioraad 
Innovatiesprong Twente 
Overige bijlagen liggen in de leeskamer bij de stukken ter inzage 




