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Geachte heer, mevrouw,
Regio Zwolle is al jaren een economische topregio in Nederland. We kunnen
qua bedrijvigheid en resultaat uitstekend meekomen met de Metropoolregio
Amsterdam, Brainport Eindhoven en Den Haag/Rotterdam. We zijn
ambitieus om ons te positioneren als economische kernzone. De
samenwerking binnen Regio Zwolle kenmerkt zich door drie G’s: Gunnen,
Groeien en Grensontkennend werken. We willen een fluïde regio zijn die
slagvaardig en besluitvaardig samenwerkt om ingewikkelde vraagstukken op
te lossen. Dat gaat niet vanzelf en vraagt een nieuwe koers.
In deze brief vertel ik u in het kort de aanloop naar deze nieuwe koers, wat
de nieuwe koers inhoudt en op welke ontwikkelingen wij uw formele
instemming vragen.
De aanloop: Regio Zwolle stapt over eigen grenzen
In de zomer 2018 is de rapportage ‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’
vastgesteld door de zogeheten Regiegroep (de bestuurlijke afvaardiging
vanuit overheden, onderwijs, ondernemers en organisaties – de vier O’s).
De nadruk in dit rapport ligt op het ontwikkelen van een agenda met
ambities, een slagvaardiger werkwijze, meer inzet door grotere
betrokkenheid en snellere beschikbaarheid van financiële middelen. Kortom
een nieuwe koers en een Nieuwe Agenda uitgewerkt door betrokkenen
vanuit de vier O’s en in afstemming met het Regionaal Kernteam en de
Regiegroep Regio Zwolle.
Nieuwe koers en Nieuwe Agenda
Vervolgens gingen in september op vier locaties gemeenteraadsleden,
statenleden, overheidsbestuurders, ondernemers en mensen uit het
onderwijs uit Regio Zwolle met elkaar in gesprek over deze nieuwe koers en
nieuwe agenda. Tijdens de avonden met in totaal ruim 300 bezoekers bleek
er veel draagvlak voor deze ontwikkelingen te zijn. Op enkele punten werd
een nuancering of een andere invalshoek naar voren gebracht; met name
gingen deze opmerkingen over de snelheid van inzet van financiën en de
behoefte aan concrete voorbeelden en resultaten van de samenwerking.
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Formele instemming
Om een stevige basis te leggen voor onze verdere samenwerking vragen wij
u, als partner in de Regio Zwolle, om formeel in te stemmen met de nieuwe
koers en de Nieuwe Agenda voor Regio Zwolle. Dit betekent dat u instemt
met:
 De hoofdlijnen van de organisatorische opzet van Regio Zwolle en
het werken in ‘coalitions of the willing’ rond de vraagstukken vanuit
de Nieuwe Agenda;
 De aanpak van de vijf vraagstukken: Economie, Menselijk Kapitaal,
Bereikbaarheid, Energie en Leefomgeving;
Naast instemming verzoeken wij u ook om uw Raad over de nieuwe koers te
informeren.
De uiteindelijke besluitvorming over de financiële bijdrage aan Regio Zwolle
- een verantwoordelijkheid van de Raad – is op dit moment niet aan de
orde; dit is een onderwerp tijdens het bespreken van de zogeheten
Perspectiefnota, voorjaarsnota of kadernota. Voorzien is een verhoging van
de basisbijdrage naar circa € 2,75 per inwoner met ingang van 1 januari
2020 om onze gezamenlijke ambities te kunnen realiseren. Met de verhoging
kunnen we professionele ondersteuning bieden aan de vijf vraagstukken,
beter onze lobby– en marketinginstrumenten inzetten en ook meer ruimte
bieden aan het verbinden van onze partners en organisaties.
De griffiers van de gemeenten en provincies in Regio Zwolle bespreken
tijdens de Regio Zwolle Dag op 23 januari 2019 hoe de raden en staten
meer betrokken kunnen worden en meer zicht kunnen krijgen op wat
gebeurt in de regio.
Uw reactie op dit verzoek om instemming ontvangen wij graag eind januari
2019 retour.
Met vriendelijke groet,

Henk Jan Meijer
Voorzitter Regio Zwolle

