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Inleiding
Zwolle heeft een aanvraag ingediend voor (Co)financiering van het Rijk vanuit het geld van de
genoemde “Regio Deals” voor onze arbeidsmarkt en werkgelegenheidsplannen (“Human Capital
Agenda”). In een brief aan de Tweede Kamer van vrijdag 16 november heeft minister Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven dat de Zwolse Human Capital Agenda
niet is geselecteerd voor de tweede tranche van de Regio Deals en Zwolle dus geen geld vanuit Den
Haag krijgt voor deze plannen. 1
De oppositie partijen maken zich zorgen over de toekomst van de financiering van de Human
Capital Agenda. Er moeten in de toekomst nog grote investeringen gedaan worden, terwijl er met de
begroting 2019 een groot deel van de beschikbare middelen al zijn toegewezen.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wat zijn de argumenten van het kabinet om de Human Capital Agenda niet te selecteren?
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?
3. Kunt u aangeven wat het afwijzen van de aanvraag betekent voor de tijdsplanning, afspraken,
ambities en doelen van de Human Capital Agenda?
4. Wat zijn de gevolgen op korte termijn voor de inspanningen om werkgevers met vacatures en
werkzoekenden te ondersteunen?
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?
6. Nu er geen geld vanuit het Rijk beschikbaar komt wat is ‘plan B’? Hoe denkt het college de
benodigde financiën te gaan regelen?
7. Ziet u andere mogelijkheden om externe (co)financiering aan te trekken (bijv. extra geld van de
Provincie Overijssel of uit EU fondsen)?
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Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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