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Besluit oprichting ROM Regio Utrecht

Geachte heer van Rijn,
De gemeente Hilversum heeft besloten toe te treden als aandeelhouder van de ROM Regio Utrecht. In de
beraadslagingen binnen de gemeente zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen die we graag mee
geven in de verdere voorbereiding en uitwerking van de ROM structuur.
Uitgangspunt
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, door toevoeging van een passage in art 2, die zich richt op de uitgangspunten
van het bredere welvaartsprincipe.
Aansluiting MKB bedrijfsleven.
In algemene zin is het van belang om de regelingen 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
verzoeken u in de voorbereidingen dit proces goed uit te werken. Onderdeel daarvan zou een on-line
informatie punt kunnen zijn. Zelf zullen we op lokaal niveau een voorlichtingstraject uitwerken met de
accountmanagers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
Doelgroep
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.
Investeringsreglement
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 uitsluitend/abusievelijk gesproken over de provincie Utrecht. Dit moet worden aangepast naar
Regio Utrecht.
In het investeringsreglement wordt in de geformuleerde eisen 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.
Informatievoorziening
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.
Wij gaan ervan uit dat u de opmerkingen mee zult nemen en verwerken in het opstarten van de ROM.
Mocht dit niet het geval zijn dan vernemen wij graag per omgaande een reactie.
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