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Voortgang samenwerking binnen de Regio Zwolle

Geachte colleges,
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gemeenteraden-

De Regio Zwolle is een dynamisch en licht georganiseerd
samenwerkingsverband van 19 gemeenten in vier provincies. Van de
gemeente Urk tot Hardenberg en van Westerveld tot Olst-Wijhe.

De samenwerking loopt nu vier jaren. In die jaren is er enorm veel
ontwikkeld en tegelijk staan we met de regionale samenwerking nog aan het
begin. De opstartfase is doorlopen. Er staat nu een doelgericht
samenwerkingsverband met een lichte bestuurlijke organisatie. Inmiddels
zijn er vele partners aangehaakt waaronder: Economic Board Regio Zwolle,
Metropool Regio Zwolle, MKB Regio Zwolle, VNO/NCW Regio Zwolle, ZP regio
Zwolle, Marketing Oost. Er zijn een innovatieloket (Kennispoort) en drie
open innovatiecentra opgericht in samenwerking met partners rond de
thema's Kunststoffen (Polymer Science Park), Health (Health Innovation
Park) en Agro en Food. Ook op de onderwerpen Logistiek & Havens en
Vrijetijdseconomie wordt er samengewerkt. Daarnaast heeft de Regio Zwolle
heeft in vier jaar tijd een duidelijk profiel gekregen in bestuurlijk Den Haag
dat we kunnen inzetten voor lobby- en netwerkactiviteiten.

Het is nu zaak om de sprong te maken van investeren in de structuur naar
het nog meer laten renderen van de samenwerking.

Op 31 oktober 2014 kwamen ondernemers, maatschappelijke organisaties,
onderwijs, onderzoek en overheden bijeen in een grote werkconferentie in
het provinciehuis van Overijssel om praten over de toekomst van de Regio
Zwolle. Dat heeft geresulteerd in een enthousiaste voortzetting van de
samenwerking en de keuze voor drie overkoepelende thema's:

o Economische ontwikkeling
~ Sociale innovatie
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ø Positionering en verbinding

Voor het onderdeel economische ontwikkeling is inmiddels een werkplan
vastgesteld door portefeuillehouders Economie voor de periode 2015-2020
(dit werkplan is te bekijken of te downloaden via www.regiozwo|le.net) .
Aan de overige onderdelen wordt de komende maanden verder gewerkt. De
regiobestuurders die sociale innovatie en positionering en verbinding nader
uitwerken hebben tijdens de Regio Zwolle dag op 17 juni 2015 is hiervan
verslag gedaan (zie hiervoor ook de website van de regio Zwolle). Ook is
tijdens dezelfde regio dag te Urk het gezamenlijke besluit genomen dat de
deelnemende gemeenten hun financiële bijdrage aan de regionale
samenwerking verhogen naar 1 euro per inwoner om hiermee de lichte
bestuurlijke structuur te kunnen continueren en de gezamenlijke
economische ambities te realiseren. Zo'n besluit in tijden van bezuinigingen
onderstreept eens te meer de noodzaak en het gezamenlijk belang dat de 19
gemeenten hechten aan de samenwerking.

Voor ons staat dus voorop dat we onze samenwerking tussen 19 gemeenten
in 4 provincies willen voortzetten. Daarin voelen we ons gesteund door onze
publieke en private partners.
Onze samenwerking is `licht' van aard (inmiddels staan we als regio model
voor het ministerie van BZK) en dat willen vooral zo houden. De 19
gemeenten pakken hun rol als verbinder en aanjager en werken op basis
van vrijwilligheid en in verschillende samenstelling samen.
Dat zullen we de komende jaren blijven doen. Nadrukkelijker dan tot nu toe

Regio Zwolle valt.
V

We zien daarin voordelen op het gebied van kennisdeling,
beleidsharmonisatie, verbeterde innovatiestructuur, centraal aanspreekpunt
voor partners (onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties),
belangenbehartiging, lobby- en netwerken. Samen bereik je vaak meer dan
alleen.
Maar de regionale samenwerking levert ook een bijdrage aan een goed
ondernemersklimaat wat betekent: verbeterde aansluiting
onderwijs/arbeidsmarkt, grensoverschrijdend faciliteren van
ondernemerschap, bundeling en centralisatie van specialistische kennis. Wat
resulteert in vernieuwend ondernemerschap, economische groei en
werkgelegenheid.

Grote, trekkende multinationals zijn beperkt aanwezig in de Regio Zwolle en
het MKB beschikt over weinig financiële draagkracht. Daarom pleit de
Economic Board voor het langjarig financieel ondersteunen door de
overheden van de Regio Zwolle en de gekozen thema's. Nu we samen
hebben gekozen voor nieuwe periode van samenwerking vragen we nu ook
van de betrokken provincies om zich net als de gemeenten meerjarig
financieel en inhoudelijk te committeren aan de basisstructuur van de Regio
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Zwolle. Hierover voeren we al enige tijd gesprekken met de 4 provincies. En
we hopen binnenkort met hen tot concrete afspraken te komen.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben over de voortgang van de
ontwikkelingen binnen de Regio Zwolle. U kunt altijd de website raadplegen
voor het laatste nieuws (M/_\^_/_\ALregiozwolle.net).Mocht deze brief aanleiding
geven tot vragen dan ga ik ervan uit dat uw college graag bereid is om een
nadere toelichting te geven.

Hoogachtend,

H.J. Meijer
Voorzitter Regio Zwolle
Burgemeester Zwolle


