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METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat
Schriftelijke ronde 30 mei - 13 juni 2018

1.

Vaststellen conceptverslag 8 maart 2018
Gevraagd besluit. Vaststellen van het conceptverslag

2.

Aanvraag subsidie Next Society
Gevraagd besluit.
Via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te stellen om.
1. Op grond van de subsidieaanvraag van InnovationQuarter voor het jaar 2018 een
subsidie te verlenen op basis van artikel 4.23, tweede lid sub c van de Algemene
wet bestuursrecht (subsidie op grond van een begrotingspost) van maximaal
C175.000 voor het RNE transitiepad Next society
2. De in het vorige beslispunt opgenomen begrotingspostsubsidie te verwerken in
de 1e bestuursrapportage 2018.
3. De directeur Economisch vestigingsklimaat te mandateren de verlening uit te
werken in een beschikking in lijn met het onder 1 genomen besluit en daarbij
voorschriften en voorwaarden te bepalen inclusief de verantwoordingseisen.
Toelichting: Vanaf 1 februari 2018 is de verdere uitvoering van de Roadmap Next
Economy ondergebracht bij InnovationQuarter. Deze aanvraag richt zich op de dekking
van de activiteiten van het transitiepad Next Society, bestaande uit twee onderdelen.
Het eerste onderdeel is Next Jobs, een aanpak gericht om zoveel mogelijk
werkzoekenden in de regio via de RNE projecten naar een baan te begeleiden. Het
tweede onderdeel is Next Communities, gericht op stimuleren van de sociaaleconomische ontwikkeling en productiekracht van de wijk.

3.

Jaarrekening MRDH 2017
Gevraagd besluit.
In te stemmen met de concept Jaarstukken MRDH 2017 en het daarin opgenomen
programma Economisch Vestigingsklimaat en deze door te geleiden aan het dagelijks
bestuur ter behandeling in het algemeen bestuur van 6 juli 2018.
Toelichting: De bijgevoegde (concept) jaarrekening 2017 is de versie die ook verstuurd
is aan de raden op 13 april 2018. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende
verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Als bijlage is tevens het
accountantsrapport toegevoegd met hierin de belangrijkste bevindingen en
aanbevelingen van de accountant.
Op 28 mei jl. is de jaarrekening behandeld in de Rekeningcommissie.

4.

Eerst bestuursrapportage MRDH 2018
Gevraagd besluit.
In te stemmen met de 1 bestuursrapportage MRDH 2018 en deze door te geleiden
naar het dagelijks bestuur ter agendering in de vergadering van het algemeen bestuur
van 6 juli 2018.
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Toelichting: De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015
jaarlijks twee bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting
tussentijds aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen.
De bestuursrapportage betreft een afwijkingenrapportage op zowel beleidsmatig als
financieel gebied. Beleidsmatige afwijkingen worden toegelicht en voor financiële
afwijkingen worden begrotingswijzigingen
voorgesteld.
Er is voor wat betreft het programma Economisch Vestigingsklimaat sprake van een
drietal beleidsmatige afwijkingen:
» Geen inzet op tourist card voor de regio;
» Evaluatie tool 'reshoring' verschoven van 2017 naar 3 kwartaal 2018;
» Vertraging uitwerking van de tweede pilot en een concretisering van de EU
financieringsstrategie Hollandse Banen.
Er worden voor het programma Economisch Vestigingsklimaat twee
begrotingswijzigingen
voorgesteld:
» 6 0,6 miljoen toevoegen aan de begroting voor het Fieldlabprogramma
de Egalisatiereserve Economisch
Vestigingsklimaat;
» Voor 6 0,9 miljoen een begrotingspostsubsidie voor InnovationQuarter
zoals eerder door het algemeen bestuur is besloten.

ten laste van
opnemen

Volgende vergadering:
donderdag 28 juni 2018, 14.00 - 16.00 uur
MRDH, Westersingel 12
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