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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Al enige tijd wordt er gewerkt aan een Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM). Voorheen was dit
bekend als Invest-MRA. In het verleden zijn hierover ook presentaties aan het college van Burgemeester
en Wethouders en de Gemeenteraad van Diemen gegeven. Op 14 mei 2021 is Diemen uitgenodigd om
vanaf de officiële oprichting te participeren in het project. De voorgestelde inbreng van Diemen zou
uitkomen op een bedrag dat gelijk staat aan 1% van de begroting.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 20 juli 2021

Samenvatting
Middels een reactie op de uitnodigingbrief van 14 mei 2021 heeft het College van B&W laten weten dat
Diemen voorlopig afziet van participatie in de ROM en dat op een later moment opnieuw wordt besloten
over de participatie.
Het besluit van B&W om niet direct te willen participeren in de ROM Regio bv heeft de volgende
argumenten: de financiële prioriteiten van de gemeente liggen op dit moment elders, er is op dit moment
niet de overtuiging of garantie dat er investeringen van de ROM MRA-NHN fysiek binnen onze
gemeente zullen landen en er is voor kleinere gemeenten, zoals Diemen, niet veel meerwaarde aan het
zijn van een founding member. Tevens heeft het proces tot de oprichting al een aantal wentelingen
gemaakt en wordt de voorkeur gegeven om het proces eerst in de praktijk te zien functioneren. Dit heeft
ook als voordeel dat het investeringskader dan is vastgesteld.

Ter inzage in iBabs
Reactie op uitnodigingsbrief
Uitnodigingsbrief namens BTT
1a Algemene introductie - Oplegger
1b Algemene introductie - Infographic ROM
2. Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM
3 was-wordt overzicht - vergelijking invest-mra met rom
4a akte van oprichting rom regio bv
4b akte van oprichting rom transitiefonds bv
4c akte van oprichting rom holding bv
4d akte van oprichting rom mkb fonds bv
5a bestuursovereenkomst rom regio bv (tussen de regiopartijen exclusief de staat)
5b bestuursovereenkomst - rom holding bv (tussen de staat en rom regio)
6a investeringsreglement transitiefonds
6b investeringsreglement mkb fonds*
*Dit document is inmiddels openbaar, net als alle andere bijlages.
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