Voorstel voor burgemeester en wethouders
Datum 22 januari 2019
Onderwerp
Nieuwe koers en Nieuwe Agenda Regio Zwolle
Wij willen
Een goede basis leggen voor de economische ontwikkeling van de topregio Zwolle en
onze eigen positie daarin.
Wij besluiten
1. In te stemmen met de nieuwe koers en de Nieuwe Agenda voor Regio Zwolle, zoals
verwoord in het rapport “Regio Zwolle stapt over eigen grenzen, de beweging naar
meer slagvaardigheid, 2018”.
Want
1.a. daarmee wordt een stevige basis gelegd voor verdere samenwerking in en met de
Regio Zwolle.
1.b. de nieuwe organisatorische opzet geeft de regio meer slagkracht.
Hiermee wordt ingestemd met de hoofdlijnen van de organisatorische opzet van de Regio
Zwolle en het werken in ”coalitions of the willing” met betrekking tot de vraagstukken
vanuit de Nieuwe Agenda.
Deze organisatorische opzet met betrekking tot het werken in coalitions of the willing is
nader uitgewerkt in hoofdstuk 4 in het rapport. Kort samengevat komt het op het
volgende neer.
Het Regio Zwolle Bureau zet alle opgaven uit de Agenda uit onder alle partners in de
regio. Partijen geven aan aan welke opgave(n) zij willen deelnemen en een bijdrage
willen leveren.
Het Regio Zwolle Bureau roept de coalitie bijeen voor een vormend eerste overleg. In dit
overleg kiest de coalitie uit haar midden een bestuurlijk en een ‘ambtelijk’ trekker. De
bestuurlijk trekker vervult de rol van opdrachtgever namens de coalitie, de ambtelijk
trekker die van opdrachtnemer.
Per opgave stelt de coalitie een plan van aanpak op.
Na het vaststellen van het plan van aanpak en nadat bekend is wie wil participeren in
een coalitie, wordt toegewerkt naar een uitvoeringsplan.
1.c. de aanpak van de vijf vraagstukken geeft de regio ook meer slagkracht.
Hiermee wordt ingestemd met de aanpak van de vijf vraagstukken, Economie, Menselijk
kapitaal, Bereikbaarheid, Energie en Leefomgeving.
Deze opgaven zijn in het rapport in hoofdstuk 3 zo geformuleerd dat zij voor langere tijd
de richting van de ontwikkeling van de regio kunnen dragen. Elke opgave krijgt concreet
vorm in een programma.
De huidige vingeroefening in bijlage B van het rapport (Human Capital Agenda) is te
beschouwen als een soort pre-programma.
De definitieve, uitgewerkte Agenda moet een gedragen stuk zijn, dat kan worden
beschouwd als een door alle partijen ‘gecontracteerde’ opdracht.
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Maar
n.v.t.
Achtergrond
In de zomer van 2018 is de rapportage “Regio Zwolle stapt over eigen grenzen”
vastgesteld door de Regiegroep (de bestuurlijke afvaardiging vanuit overheden,
onderwijs, ondernemers en organisaties- de vier O’s).
In dat rapport ligt de nadruk op het ontwikkelen van een agenda met ambities, een
slagvaardiger werkwijze, meer inzet door grotere betrokkenheid en snellere
beschikbaarheid van financiële middelen. Dit heeft geleid tot een nieuwe koers en een
Nieuwe Agenda.
In september 2018 zijn op meerdere locaties gemeenteraadsleden, statenleden,
overheidsbestuurders, ondernemers en mensen uit het onderwijs met elkaar in gesprek
gegaan over die nieuwe koers en de Nieuwe Agenda. Er bleek veel draagvlak voor te zijn.
Op een aantal punten werd een nuancering naar voren gebracht, met name ten aanzien
van de snelheid van inzet van financiën en de behoefte aan concrete voorbeelden en
resultaten van de samenwerking.
Ten behoeve van die verdere samenwerking wordt de partners in de regio Zwolle
gevraagd om formeel in te stemmen met de nieuwe koers en de Nieuwe Agenda.
De financiële gevolgen zijn
Op dit moment niet aan de orde. De besluitvorming over de financiële bijdrage aan de
Regio Zwolle is op dit moment niet aan de orde. Dit is een onderwerp tijdens het
bespreken van de Perspectiefnota, voorjaarsnota of kadernota.
Alternatieven
Het alternatief is om niet in te stemmen met de nieuwe koers en Nieuwe Agenda van de
Regio Zwolle. Dit zou de verdere samenwerking in regioverband niet versterken.
Bijlagen
-

Rapport “Regio Zwolle stapt over eigen grenzen, de beweging naar meer
slagvaardigheid, 2018”
Brief Regio Zwolle inzake Instemming met koers en agenda Regio Zwolle, d.d. 17
december 2018
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