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Toelichting op het voorstel
Inleiding
De fracties van de SP, CDA, D66 en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld op 19 november 2018
over de afwijzing aanvraag Regio Deals Human Capital Agenda. In deze informatienota geven wij
antwoord op deze vragen, die hieronder per punt worden beantwoord.
Kernboodschap
1. Wat zijn de argumenten van het kabinet om de Human Capital Agenda niet te selecteren?
We hebben in de regio hard gewerkt aan een goed plan met veel draagvlak en samenwerkingskracht
van alle partners in de Regio Zwolle. Vrijdag 16 november jongstleden heeft ons formeel het bericht
bereikt dat wij helaas niet behoren tot de gehonoreerde aanvragen van de RegioDeals. De redenen
voor afwijzing zijn als volgt, aangegeven door het ministerie van LNV:
 Eerste ronde gehaald – van 88 naar 25 aanvragen teruggebracht.
 Tweede ronde behoorden we tot de 25 kansrijke aanvragen met complimenten voor het plan.
 Wel dringend en positief advies om mee te doen aan de tweede tranche (LNV biedt daartoe
ondersteuning en aanscherping) vanaf medio mei 2018.
 Criteria voor afwijzing: net niet door brede welvaart (CBS) criteria gekomen, per landsdeel
gewogen en budgettair (aanvragen zijn gehalveerd).
 Verder is de toekenning een politiek bestuurlijke afweging geweest.
2. Op welke wijze heeft het college de lobby van dit dossier vormgegeven, welke leerervaringen heeft
de afwijzing opgeleverd en bent u van mening dat de lobby voor regio Zwolle geïntensiveerd moet
worden?
Er heeft een intensieve lobby plaatsgevonden. Startende op 29 januari 2018 tijdens de Regio Zwolle
bijeenkomst in Den Haag in de aanwezigheid van Tweede Kamer leden, diverse ambtenaren van
departementen BZK en EZK alsmede de voorzitter VNO-NCW. De lobby is gecontinueerd in april 2018,
na uitwerking van de eerste contouren van de aanvraag, en heeft een delegatie uit de regio Zwolle
(ondernemers, SER Overijssel, onderwijs, gemeenten en Provincie Overijssel) een werkbezoek
afgelegd aan de SER, VNO-NCW en MKB Nederland en een delegatie van de betrokken
departementen (LNV, SZW, OCW en EZK). Na dit werkbezoek zijn diverse contactmomenten geweest
ambtelijk en bestuurlijk. Regio Zwolle is in de maanden september – oktober 2018 de lobby gaan
versterken met de inzet van diverse bestuurders. Intensieve samenwerking heeft opgeleverd dat we tot
de top 25 van aanvragen behoorden. In komend jaar wordt de lobby voor Regio Zwolle geïntensiveerd
vanuit het Regio Zwolle Bureau. Voor de aanvraag in de derde tranche van de RegioDeal start de
lobby direct in januari 2019.
3. Kunt u aangeven wat het afwijzen van de aanvraag betekent voor de tijdsplanning, afspraken,
ambities en doelen van de Human Capital Agenda?
Komend jaar is het jaar dat de praktische uitvoering van het programma van de Human Capital Agenda
van start gaat. De planning is en blijft vooralsnog dat de sectorale en subregionale aanpak wordt
gecontinueerd. Via een aanjaagteam worden de eerste actieplannen in het eerste kwartaal 2019
opgeleverd. Een van de uitkomsten is dat de eerste projectplannen en mogelijke aanvragen uitgewerkt
zijn om in te dienen van bij het Ontwikkelfonds.
Tegelijkertijd zijn dan ook de criteria voor het Ontwikkelfonds uitgewerkt en geklankbord met
werkgevers – werknemers. In het tweede kwartaal 2019 is het mogelijk om aanvragen in te dienen om
het Ontwikkelfonds te benutten. De eerste beoordeling volgt direct daarna. Zodat de eerste projecten
voor de zomer van start kunnen.
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4. Wat zijn de gevolgen op korte termijn voor de inspanningen om werkgevers met vacatures en
werkzoekenden te ondersteunen?
Er zijn geen gevolgen op korte termijn voor de inspanningen om werkgevers met vacatures en
werkzoekenden te ondersteunen. Los van het aanjaagteam HCA is het Werkgeversservicepunt Regio
Zwolle actief. De genoemde dienstverlening behoort tot hun dagelijkse werkzaamheden. De
inspanningen blijven evenredig groot en aanwezig op de ‘korte termijn’ vraag.
5. Kan Zwolle opnieuw een aanvraag indienen voor de derde tranche van de Regio Deals? Zo ja, wat
is de planning daarvan en hoe verwacht u een aanvraag te maken die wel succes zal hebben in Den
Haag?
Regio Zwolle kan opnieuw een aanvraag indienen voor de derde tranche van de RegioDeals. De
verwachting is dat deze vanaf mei 2019 opengesteld wordt. Het ministerie van LNV is bereid om de
regio te helpen bij de doorontwikkeling van de aanvraag. Er is reeds aangegeven vanuit Zwolle om
deze ondersteuning te willen benutten.
6. Nu er geen geld vanuit het Rijk beschikbaar komt wat is ‘plan B’? Hoe denkt het college de
benodigde financiën te gaan regelen?
Los van de bijdrage van het Rijk blijft de opgave groot en urgent voor de regio. De regionale inzet en
beschikbaar gestelde middelen van de gemeenten in de Regio Zwolle en Provincie Overijssel blijven
overeind. Evenals de co-financieringsmiddelen door ondernemers en onderwijs. Om dit commitment
extra kracht bij te zetten heeft de Provincie Overijssel 1 miljoen euro toegezegd in 2019. Dit bedrag
wordt gematched door de bijdragen van gemeenten, waaronder de gemeente Zwolle. Daarmee kan het
programma in het eerste kwartaal van 2019 van start.
7. Ziet u andere mogelijkheden om externe (co)financiering aan te trekken (bijv. extra geld van de
Provincie Overijssel of uit EU fondsen)?
In het voorjaar 2019 wordt verkend of het mogelijk is om andere externe (co)financiering hierbij te
betrekken.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 27-11-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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