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ONDERWERP
Deelneming van collegeleden van gemeente Weert in het Algemeen Bestuur van de op te richten
Stichting Keyport2020.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Met de oprichting Van het samenwerkingsverband Hoge Dunk heeft uw raad al eerder gekozen
voor een versterking van de economische ontwikkeling van de gemeente Weert en de regio.
Destijds is al bewust gekozen voor een Triple Helix netwerkstructuur, waarin naast de overheid ook
onderwijs en ondernemingen deel namen. Met de voorgenomen oprichting van de Stichting
Keyport2020 wordt de eerder genomen samenwerking opgeschaald van de Hoge Dunk-regio naar
een samenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten en de Brabantse gemeente Cranendonck.
Begin 2012 hebben de gemeenteraden van de Midden-Limburgse gemeenten en de gemeenteraad
van de gemeente Cranendonck ingestemd met de Economische Uitvoeringsagenda (EUA). Daarbij
is ook ingestemd met de structuur van de uitvoeringsorganisatie van de EUA (gestart als ‘Brainport
2020 Hoge Dunk - OML’ en inmiddels onder de naam ‘Keyport 2020’) en met de triple helix
netwerkstructuur. Bovendien is ingestemd met de vertegenwoordiging namens de overheid in het
Algemeen Bestuur van de uitvoeringsorganisatie door de burgemeesters van de gemeenten Weert
en Echt-Susteren en de wethouders economische zaken van de gemeenten Cranendonck,
Roermond en Weert. De burgemeester van de gemeente Weert treedt hierbij op als onafhankelijk
voorzitter. De organisatie wordt geformaliseerd door de oprichting van de Stichting Keyport 2020.
Het Algemeen Bestuur van destijds Brainport 2020 Hoge Dunk - OML heeft op 21 november 2012
ingestemd met het verder voorbereiden van de oprichting van de stichting als samenwerking
tussen de zeven Midden-Limburgse gemeenten, de Brabantse gemeente Cranendonck,
ondernemers en onderwijs. De oprichting van de Stichting is de formalisering van het Algemeen
Bestuur.
Op verzoek van de Stuurgroep GOML is de oprichting van de stichting uitgesteld om de Stuurgroep
GOML in de gelegenheid te stellen haar evaluatie van de regionale samenwerking af te ronden.
Inmiddels is gebleken dat deze evaluatie geen directe gevolgen heeft voor de oprichting van de
stichting, zodat deze nu daadwerkelijk kan plaatsvinden. Het formele verzoek tot deelneming is
inmiddels van Stichting Keyport 2020 i.o. ontvangen. De concept statuten voor de oprichting van
de stichting zijn bijgevoegd.
PROBLEEMSTELLING
Het college is voornemens positief te besluiten over deelneming van de collegeleden in het
Algemeen Bestuur van de stichting (onbezoldigd). Conform de gemeentewet, artikel 160, lid 2
dient het college, alvorens het een besluit neemt inzake de deelneming van gemeente Weert in een
stichting, de gemeenteraad een ontwerp besluit toe te zenden en de gemeenteraad in de
gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Er is
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weliswaar geen sprake van deelneming van de gemeente Weert in een stichting, maar wel van een
voorgenomen benoeming van de beide bestuurders.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Het college acht de oprichting van de Stichting Keyport2020 van wezenlijk belang voor de
economische ontwikkeling van onze gemeente en onze regio. Weert heeft met de start van het
samenwerkingsverband Hoge Dunk al eerder gekozen voor een versterking van de eigen economie
door regionale economische samenwerking. De oprichting van de Stichting Keyport2020 is een
logisch vervolg op deze ontwikkeling. De opschaling van de Hoge Dunk-regio naar het niveau van
de Stichting Keyport2020 zorgt ervoor dat Weert deelneemt in een volwaardige partner van
Brainport 2020 Zuid-Oost Nederland. De beoogde werkwijze van de Stichting Keyport2020 moet
leiden tot een structureel beter ondernemersklimaat, onder andere dankzij het stimuleren van de
innovatiekracht van het bedrijfsleven, een optimale aansluiting van het onderwijs op de eisen
vanuit de arbeidsmarkt en een betere positionering van onze regio als vestigingsplek.
Met de deelneming van de collegeleden in het Algemeen Bestuur van de Stichting Keyport2020
wordt de stichting opgericht conform de Economische Uitvoeringsagenda.
COMMUNICATIE
Voorgesteld wordt om in de Commissie Economische Zaken van 9 oktober een presentatie te geven
over de organisatie Keyport 2020 en de wijze waarop de beschikbare uitvoeringsgelden van 2
miljoen euro worden besteed.
EVALUATIE
Sinds de positieve besluitvorming over MIP5 van GOML zal de Stichting Keyport2020 voor de jaren
2013 en 2014 over een investeringsfonds beschikken ter hoogte van € 2.000.000. Aan het eind
van deze tweejarige periode wordt de deelneming geëvalueerd.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
De raad in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het
voornemen om de burgemeester en de wethouder van economische zaken zitting te laten nemen in
het bestuur van de Stichting Keyport 2020.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013;

besluit:
Wensen en bedenkingen ter kennis van het college van B&W te brengen over deelneming van
collegeleden in het bestuur van de op te richten Stichting Keyport2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

