Bijlage 1.
Wensen en bedenkingen nav behandeling cie economie 8 januari j.l. en de Raad van 29 januari j.l
De gemaakte opmerkingen zijn in twee groepen te verdelen:
1. opmerkingen tav de inrichting en werkwijze van de ROM
2. opmerkingen tav de betrokkenheid en informatie voorziening van de Raad.
Opmerkingen tav de inrichting en werkwijze van de ROM
In algemene zin is het van belang om de regeling zo in te richten dat het MKB bedrijfsleven hier
optimaal gebruik van kan maken. Dat betekent in ieder geval dat er in de uitvoering een helder
communicatietraject moet worden ingezet met voor ondernemers helder omschreven criteria. Wij
zullen de kwartiermaker van de ROM vragen in de voorbereidingen dit proces goed uit te werken.
Onderdeel daarvan zou een on-line informatie punt kunnen zijn. Zelf zullen we een
voorlichtingstraject uitwerken met de accountmanagers en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven.
De huidige werkingssfeer van het fonds begint bij het zogenaamde Technological Readiness Level
(TRL) 7. Dit is een categorisering die in Europa wordt gebruikt om de fase aan te duiden waarin een
bedrijf zich in haar ontwikkeling bevindt. Wij doen een pleidooi om een deel van het fonds (zeg 25%)
in te zetten voor bedrijven uit fase 6, omdat daarmee de mogelijkheid dat bedrijven het fonds
kunnen gebruiken wordt vergroot. Bedrijven in de opbouwfase kunnen dan ook gebruik maken van
het fonds. Het resultaat is wel een wat zwaarder risico profiel voor het fonds, vandaar de 25% grens.
Hoewel in het overzicht van definities de Gooi en Vechtstreek als integraal onderdeel van de Regio
Utrecht wordt benoemd, wordt in de geformuleerde eisen die in Bijlage 1 worden beschreven een
aantal malen gesproken over de provincie Utrecht. Dit moet worden aangepast.
In de geformuleerde eisen wordt nu gesproken over gecreëerde arbeidsplaatsen die direct
samenhangen met het project. Dit is een wat enge definitie, innovaties die bijvoorbeeld een rol
spelen in een efficiëntere zorg en daarmee verlichting geven op de druk op de arbeidsmarkt zouden
ook gehonoreerd moeten kunnen worden. Het voorstel is om de passage aan te passen en als
criterium op te nemen: het effect op de arbeidsmarkt.
De raad ondersteunt de gedachte om nog wat specifieker te benadrukken dat het ROM instrument
bij zal moeten dragen aan versterking van de bredere maatschappelijke welvaart. Hiervoor wordt
een aanpassing aan de statuten voorgesteld. De raad gaat akkoord met toevoeging van de passage:
“Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Utrecht
binnen de randvoorwaarden van het brede welvaartsprincipe en hiermee het versterken van de
positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Utrecht en Nederland door: “
De raad vraagt om goed op de hoogte te worden gehouden en verzoekt om een periodieke
inhoudelijke voortgangsrapportage ter informatie over de voortgang van de ROM activiteiten.

Opmerkingen tav de betrokkenheid en informatie voorziening van de Raad

Het betreft hier opmerkingen die met name gaan over de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd
en betrokken.
Afgesproken is dat de raad de informatie die ter beschikking gesteld wordt aan de aandeelhouders
vergadering ook toegestuurd krijgt. Onderdeel daarvan is onder andere het vier jaarlijks vast te
stellen strategisch beleidsplan door de AVA en het vaststellen van de jaarrekeningen en jaarlijkse
inhoudelijke rapportage. In de voorbereidingen van een nieuw strategisch beleidsplan zal de
commissie worden betrokken, om de verantwoordelijk wethouder die deelneemt in de AvA te
voorzien van input in het overleg met de overige aandeelhouders.

