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2.
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Doel
Onze ondernemers en inwoners voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst, door een
regionale aanpak en met behulp van middelen afkomstig van het Rijk, de regio en gemeenten.
Inleiding
Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies die regionale opgaven
samen aanpakken, in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke
organisaties. Gemeente Noordoostpolder is aangesloten bij Regio Zwolle.
Zwolle diende in november 2019 voor de tweede keer een aanvraag in voor een RegioDeal. Een
RegioDeal is letterlijk een samenwerkingsafspraak tussen een bepaald gebied en het Rijk.
Vergeleken met de eerste aanvraag, die helemaal gericht was op Human Capital, is de nieuwe
aanvraag breder van opzet. Er is in de nieuwe aanvraag, mede op aangeven van het Rijk, gekozen
voor vijf actielijnen:
Actielijn 1: Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van
het MKB
Actielijn 2: Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt
Actielijn 3: Schaalsprong van stad en land in balans
Actielijn 4: Experimenteren met klimaatoplossingen
Actielijn 5: Governance en monitoring
Actielijn 1 en 2 sluiten (nog steeds) aan bij de ambities van onze gemeente vanuit het Sociaal
Economisch Beleid. Die zijn (samengevat) het in samenhang versterken van het economisch klimaat,
onder andere door een goede arbeidsmarkt en duurzame groei.
Actielijn 3 en 4 van de RegioDeal bestaan uit verschillende projecten, die geclusterd zijn in de nieuwe
aanvraag. Het zijn onderwerpen waar Noordoostpolder op andere schaal mee bezig is, of die op het
terrein liggen van andere overheden (zoals de waterschappen). Actielijn 5 is overkoepelend voor het
hele programma.
Op 14 februari 2020 kwam het bericht dat de ministerraad € 22,5 miljoen reserveert voor de totale
Regio Deal Regio Zwolle. De aanvraag had een omvang van € 39 miljoen, en is dus niet volledig
gehonoreerd.
De afgelopen maanden is in de regio hard gewerkt om de zogenaamde Dealteksten op te stellen,
inclusief de verdeling van het budget over de programmalijnen. Het is nog niet duidelijk wat het
precieze effect van de lagere toekenning is op de verschillende actielijnen. Wel is helder dat de
regionale bijdragen aan de Human Capital Agenda hetzelfde blijven, omdat dit programma al loopt.
Het rijksgeld is een (welkome) extra bijdrage.
Het hele proces vindt onder tijdsdruk plaats, het Rijk wil graag deze zomer de definitieve deal
ondertekenen. Om de gemeenteraden en provinciale staten tussentijds te informeren heeft het
programmabureau informatiebrieven aan de gemeenteraden en provinciale staten gemaakt. Deze zijn
niet rechtstreeks verzonden aan de leden van de gemeenteraad. Via deze informatienota worden de
informatiebrieven alsnog onder de aandacht van het college en de gemeenteraad gebracht.

Samenvatting
Het proces om te komen tot een getekende RegioDeal bestaat uit vele onderdelen en bestrijkt het
beleidsterrein van zes ministeries. Dat betekent veel overleg en tussentijds bijschaven.
Mooi effect van het proces is het contact dat het de Regio Zwolle oplevert in Den Haag. Er is nu al
uitgesproken dat de eenmalige bijdrage van € 22,5 miljoen, aangevuld met cofinanciering vanuit de
regio, een prachtig begin is, maar dat er ook nog kansen liggen in andere Rijks- en EU programma’s
en beleidsinitiatieven. Onderdeel van de Regio Deal is dat het Rijk kan helpen om kansen te
signaleren, netwerken te benutten en eventuele vervolgstappen te zetten. De komende periode gaat
het programmabureau van de Regio Zwolle in gesprek met de ministeries en met ‘Brussel’ om te
kijken hoe die meekoppelkansen verzilverd kunnen worden.
Als Noordoostpolder blijven we volgen welke kansen en projectresultaten interessant zijn voor onze
gemeente. Hoe dan ook: als onderdeel van het Daily Urban System van Zwolle delen we mee in het
succes van ieder project dat uitgevoerd wordt.
Gevolg/vervolg
Het proces om te komen tot een RegioDeal voor Regio Zwolle heeft geen nieuw effect op de
gemeentelijke begroting. Over de bijdrage van Noordoostpolder aan de Human Capital Agenda heeft
de gemeenteraad op 23 september 2019 een besluit genomen. Voor de overige projecten in de Regio
Deal-aanvraag is geen cofinanciering vanuit onze gemeente nodig.
Zodra de Regio Deal Regio Zwolle door alle zes betrokken ministeries, de provincie Overijssel en de
regionale partijen is ondertekend, ontvangen ook de gemeenteraden de ondertekende Regio Deal. Er
wordt nog gezocht naar een geschikt moment om op een feestelijke wijze stil te staan bij het sluiten
van de Regio Deal. Het streven is om dit na de zomer te doen in het bijzijn van één van de
bewindspersonen. Meer informatie volgt.
De uitvoering van de Human Capital Agenda loopt ondertussen door. In juni is besloten dat één van
de onderdelen van de agenda, het Ontwikkelfonds, ook beschikbaar komt voor scholingsaanvragen
van individuele werknemers en werkzoekenden. Daarmee is het een mooie aanvulling op het
instrumentarium van gemeente en WerkCorporatie.
Bijlagen
Informatiebrief aan de raden/staten – update (april 2020)
Informatiebrief aan de raden/staten – mei
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