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Emmeloord, 20 augustus 2019 

 

Onderwerp 

Deelname aan Human Capital Agenda Regio Zwolle 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de deelname van Noordoostpolder aan de Human Capital Agenda 

van de Regio Zwolle 

2. Een budget van € 83.610 per jaar voor de periode 2019-2023 bestemmen voor de 

uitvoering van de Human Capital Agenda Regio Zwolle en opnemen in de 

primitieve programmabegroting 2020-2023 

 

Doelstelling 

Investeren in een gezonde arbeidsmarkt voor werknemers en werkgevers. 

 

Inleiding 

Krapte op de arbeidsmarkt, het voorbereiden van het personeel op de veranderingen in 

het werk door bijvoorbeeld automatisering en robotisering en het zorgen dat iedereen 

kan meeprofiteren van het huidige economisch tij zijn onderwerpen die veel ondernemers 

bezighouden. Ook in Noordoostpolder. Dat blijkt onder andere uit de gesprekken die zijn 

gevoerd voor de herijking van het Sociaal Economisch Beleid.  

 

Beleidsreferentie 

 Coalitieakkoord 2018 – 2022, uitdaging 2 Werk maken van werk 

 Perspectiefnota 2012 – 2021, 4.3.1 Wij werken aan de arbeidsmarkt van de 

toekomst  

 

Argumenten 

1.1 De uitdagingen voor ondernemers en onderwijsinstellingen zijn niet uniek voor 

Noordoostpolder 

In de regio leven dezelfde vragen op het gebied van een gezonde arbeidsmarkt, en wordt 

gezamenlijk gewerkt aan oplossingen. In de Regio Zwolle is het afgelopen jaar een 

regionale Human Capital Agenda opgesteld, met als kernthema’s beschikbaarheid, 

wendbaarheid (met weerbaarheid) en inclusiviteit.   

 

1.2 Er zijn nu al concrete mogelijkheden beschikbaar, die de lokale inzet overstijgen 

Zo zijn er de afgelopen maanden regionale sectortafels opgericht, waarin 

onderwijsinstellingen, ondernemers en onderwijs samen werken om bijvoorbeeld nieuwe 

opleidingsarrangementen te ontwikkelen. 

Voor individuele werkgevers en zelfstandigen is vanaf 1 juni het Regio Zwolle 

Ontwikkelfonds geopend (www.upgradejezelfregiozwolle.nl).  

 

Meer informatie is te vinden in de bijlage bij dit voorstel. 
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2.1 Deelname aan de regionale agenda vraagt een gemeentelijke bijdrage van € 1,80 per 

inwoner.  

Dat betekent voor Noordoostpolder een investering van € 83.610 per jaar, voor 5 jaar. 

Ondernemers, onderwijsinstellingen en clusters kunnen vervolgens aanhaken op de 

projecten in de sectortafels en aanvragen doen uit het Regionaal Ontwikkelingsfonds. 

 

2.2 Het beschikbare budget kan nog verdubbelen 

Regio Zwolle heeft in het kader van de RegioDeal de regionale Human Capital Agenda 

ingediend. De commissie BFE is heeft hierover een presentatie gekregen op 18 

september 2018.  

In de eerste tranche is het project helaas niet gehonoreerd, er wordt op basis van de 

reacties van de rijksoverheid gewerkt aan een nieuwe aanvraag.  

Zonder bijdrage vanuit het rijk is al een budget van 15 miljoen euro beschikbaar in de 

regio, met honorering van het rijk ontstaat een budget van 30 miljoen. 

 

2.2 Er is dekking voor de benodigde investering 

Voor 2019 is € 83.610 beschikbaar vanuit het werkbudget Economische Zaken, voor de 

jaren 2020 tot en met 2023 wordt voorgesteld de dekking plaats te laten vinden ten laste 

van de reserve Sociaal Economische Ontwikkeling. 

 

Kanttekeningen 

2.1  Bijdragen aan regionale projecten betekent niet automatisch dat het volledige 

budget ten goede komt aan alleen maar ondernemers en onderwijsinstellingen in 

Noordoostpolder. 

Van ondernemers en onderwijsinstellingen in Noordoostpolder is dan ook een actieve 

houding nodig. De gemeente speelt een rol in het bekendmaken van de mogelijkheden 

en het helpen formuleren van concrete projecten.  

De bijdrage wordt per jaar overgemaakt. Dat geeft ruimte om de effectiviteit van de 

Human Capital Agenda voor ons eigen bedrijfsleven en onze onderwijsinstellingen te 

monitoren en waar nodig bij te sturen. 

 

Planning/uitvoering 

Na uw besluit worden de mogelijkheden van de Human Capital Agenda van Regio Zwolle 

actief bekend gemaakt bij ondernemers en onderwijsinstellingen en worden lokale 

sectortafels ingericht om actief concrete aanvragen voor te bereiden. 

 

Bijlagen 

Investeren in mensen: de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle (0171106679) 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 
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Portefeuillehouder : H. Wijnants 

Steller : mevrouw W.T.M. Hulleman; 06 48 13 46 15; 

w.hulleman@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019, no. 

19.0001300; 

 

gelet op artikelen 189-192 Gemeentewet; 

 

B E S L U I T: 

 

1. In te stemmen met de deelname van Noordoostpolder aan de Human Capital 

Agenda van de Regio Zwolle; 

2. Een budget van € 83.610 per jaar voor de periode 2019 – 2023 te bestemmen 

voor de uitvoering van de Human Capital Agenda Regio Zwolle en op te nemen in 

de primitieve programmabegroting 2020-2023. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 23 september 2019. 

De griffier,             de voorzitter, 


