Evaluatie O&O-fonds
Aan

Algemeen Bestuur

Datum

9 december 2015

Status

Besluit

Kenmerk

RWB/AB/AR/2015-0674

INLEIDING

KERN VOORSTEL

Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9
december 2015 een evaluatie te hebben van het Ontwikkel- en Onderzoek fonds
(O&O-fonds, voorheen Regiofonds).
In bijlage 1 is er per onttrekking uit het fonds aangegeven wat er voor gedaan is en
wat het uiteindelijke resultaat is geweest. In de bijlagen 2 en 3 vindt u de
randvoorwaarden om tot uitnamen uit het fonds te komen. Deze richtlijnen zijn
begin 2008, respectievelijk maart 2014 door het AB vastgesteld.
1. Periode voor de RWB
De eerste periode van de West-Brabantse samenwerking, tussen 2007 en 2011
werd op basis van een convenant de strategische samenwerking vormgegeven.
De Bestuurlijke Regiegroep (BRG) vormde toen het bestuur. Om (strategische)
projecten te kunnen realiseren is in 2008 het Regiofonds ingesteld. Het fonds
was met name bedoeld om West-Brabant binnen het krachtenveld in de Delta
meer en duidelijker op de kaart te zetten.
In die periode is tot een bedrag van € 486.000,- ingezet om een aantal
visiestukken te produceren, zoals de Economische visie (toen nog gemaakt
door SES-West-Brabant) Ruimtelijke visie, Duurzaamheidvisie, Mobiliteitsvisie,
Brabant aan Zee, visie Voorzieningen, etc. Het geld was met name bedoeld om
een aantal organisatorische kosten voor de totstandkoming van die producten
te financieren. Kosten voor externen en projectformatie. Voor die startperiode
onontbeerlijke omdat voor de werkzaamheden van de BRG maar € 94.000,- per
jaar beschikbaar was.
Met die stukken kon West-Brabant haar positie bepalen binnen Brabant, maar
ook richting andere regio’s zoals Drechtsteden, Zeeland en RotterdamRijnmond.
De gedachte dat hiermee investeringen in concrete projecten gedaan konden
worden, was te hoog gegrepen. Het bedrag was hiervoor ontoereikend en
dergelijke projecten dienden zich ook nauwelijks aan. Wel participeerde WestBrabant in het Pieken in de Delta-programma, waardoor de economische
speerpunten Biobased, Maintenance en Logistiek vorm kregen. De visiestukken

vormden de input voor die inbreng. Projecten die door bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen in dat Piekenprogramma ontwikkeld zijn, bouwden voort
op de toen gemaakte keuzes in die visiestukken.
De voeding vond plaats door één euro per inwoner van de 19 deelnemende
gemeenten en één euro per inwoner van de respectievelijke provincies NoordBrabant en Zeeland. Er ontstond zo een fonds van 1.4 miljoen euro.
Voor die startperiode waren die middelen onontbeerlijke omdat voor de
werkzaamheden van de BRG maar € 94.000,- per jaar beschikbaar was .
2. Periode RWB
Na de vorming van de RWB op 1 januari 2011 speelde dat niet meer en is er
sindsdien ook geen geld uit het Regio- of O&O-fonds meer bestemd voor eigen
personele kosten. Deze zijn geregeld in de begroting van de RWB. In februari
2012 besloot het Algemeen Bestuur om het restant van het Regiofonds te
bestemmen voor de realisering van de opgaven uit de Strategische Agenda. De
bijdragen werden geoormerkt als procesgeld om ontwikkelingen, kansen en
projecten “in beeld te krijgen en op weg te helpen”.
In 2013 is een bedrag van 350.000 euro uit het jaarresultaat RWB 2012 aan het
O&O-fonds toegevoegd. In 2015 is voor de eerste keer de € 0,65 per WestBrabantse inwoner geïnd (in totaal € 465.000,-).
3. Incidenteel geld
Het is in alle gevallen gegaan om incidenteel geld. Geld om ontwikkelingen te
verkennen op hun kansen voor West-Brabant passend binnen de WestBrabantse visie en de Strategische Agenda. Vanaf het begin is bepaald dat er
geen structurele activiteiten gefinancierd worden. Het enige onderwerp
waarvan een zeker structureel karakter uitgaat is de bijdrage aan de Strategic
Board Delta Region. Ieder jaar in december bepaalt het AB of deze bijdrage
verstrekt wordt.
4. Uitgaven per pijler
De uitgaven over de drie strategische pijlers Economie, Ecologie en
Leefbaarheid waren als volgt:
a. Economie:
Veruit het meeste geld uit het O&O-fonds is aan de economische getinte
onderwerpen besteed. Het gaat dan om puur economische projecten en om
projecten op gebied van Arbeidsmarkt of Aantrekkelijk Vestigingsklimaat.
Getotaliseerd gaat het om bijna 1.3 miljoen euro.
b. Ecologie:
Bij dit speerpunt is in totaal een bedrag van € 95.000,- uit het O&O-fonds

uitgekeerd.
c. Leefbaarheid:
In totaal gaat het bij dit speerpunt om een bedrag van € 123.000,-.
In totaal is een bedrag van 1.5 miljoen uit het O&O-fonds uitgekeerd. Er
resteert nu nog €288.000,-.
5. Uitgaven per jaar
Vanaf 2008 tot 2011 is er in totaal € 486.000,- uit het O&O-fonds uitgekeerd.
2011: € 155.000,-;
2012: € 113.000,-;
2013: € 332.000,-;
2014: € 283.000,-;
2015: € 570.000,-, waarvan € 218.000,- garantstelling Sectorplan Arbeidsmarkt.
Uitkomst kan zijn dat hiervan geen gebruik gemaakt hoeft te worden. Feitelijk
is in 2015 een bedrag van € 350.000,- toegekend.
6. Triple helix aanpak
Bij de meeste projecten zijn de meest voor de hand liggende bestuurders
betrokken. Vaak werd de link gelegd met het betreffende
portefeuillehoudersoverleg. In veel gevallen zijn ook vertegenwoordigers uit
het bedrijfsleven en onderwijsveld bij de projecten betrokken. Dit gold voor
alle drie de pijlers, Economie, Ecologie en Leefbaarheid.
7. West-Brabants belang
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur de Beleidsregels voor het Onderzoek &
Ontwikkelfonds vastgesteld. Centraal staat dat bijdragen een nadrukkelijke
relatie moeten hebben met de doelen en ambities van de Strategische Agenda.
Daar toetst het Dagelijks Bestuur iedere aanvraag op.
De projecten waarvoor een bijdrage uit het O&O-fonds zijn gevraagd dienen
dus allemaal een West-Brabants belang. De bijdrage van € 75.000,- voor het
Care Innovation Center heeft in Roosendaal geleid tot een netwerkorganisatie,
maar het is er op gericht het West-Brabantse belang te dienen.
Dat geldt ook voor het project Brabant aan Zee. Met name de
“watergemeenten” zijn hierbij betrokken, maar ook de gemeenten langs De
Mark nemen hier aan deel.
Voor het project Van Gogh zijn het de gemeenten Zundert, Etten-Leur en Breda
die hiervan geprofiteerd hebben. Doel is wel om het toeristisch bezoek aan
West-Brabant aantrekkelijker te maken.
Het onderzoek naar de haalbaarheid treinverbinding Breda-Utrecht gaat alle
gemeenten aan de oostkant van West-Brabant direct aan. Het uiteindelijke
doel is wel om West-Brabant als geheel beter bereikbaar en dus aantrekkelijker

te maken.
Dat geldt ook voor de bijdrage naar het economisch effect van knooppunt
Hooipolder. Direct gaat dat de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout,
Dongen en Waalwijk aan, maar ook het oplossen van dit knooppunt is een
West-Brabants belang passend binnen de regionale mobiliteitsdoelstellingen.
Het “West-Brabants belang” kan als uitkomst hebben , dat de effecten voor
individuele gemeenten verschillend kunnen zijn. Voor gemeenten met een
duidelijke centrumfunctie, zijn voor de ontwikkeling van voorzieningen voor
West-Brabant, soms meer O&O-middelen nodig.
Conclusies en aanbevelingen
1. Na de vaststelling van de Strategische Agenda in 2012 en het
Uitvoeringsprogramma in 2012 en geactualiseerd in 2014 is er een stijging van
het beroep op het O&O-fonds te zien.
2. De aanvragen zijn de afgelopen jaren vrijwel geheel in lijn met de opgestelde
beleidsregels;
3. Het dagelijks bestuur toetst iedere aanvraag voor een bijdrage uit het O&Ofonds aan de vastgestelde beleidsregels;
4. De middelen gebruikt zijn voor de doelen waarvoor ze zijn aangevraagd en de
resultaten hebben opgeleverd die bij de projectaanvraag voorgesteld werden,
met uitzondering wellicht van de garantstelling Eneco-tour voor 2011 en 2012.
Overigens is de economische spinn-off door de NHTV indertijd berekend op 1.3
miljoen euro. In totaal hebben 31 mln kijkers naar West-Brabant gekeken.
5. Voor 2016 is weer een bijdrage van € 0,65 per inwoner voor het O&O-fonds
opgenomen in de begroting. Dat betekent dat de er ook voor 2016 een bedrag
van € 465.000,- voor bijdragen uit het O&O-fonds beschikbaar is.
6. De legitimatie voor het min of meer structurele karakter van de bijdrage aan
de Strategic Board hangt af van het vervolg dat de Review krijgt en de
prestatieafspraken die daaraan gekoppeld worden.
7. Er is een stijgende tendens waar te nemen voor wat betreft de uitvraag. De
bijdrage van € 0,65 per inwoner is voor 2017 dan ook weer nodig.
8. Het O&O-fonds is mede noodzakelijk voor het realiseren van een ambitieus
Uitvoeringsprogramma en voldoende slagkracht te kunnen organiseren.
9. Tijdens de Bestuurdersconferentie zal deze evaluatie input vormen voor de
discussie over de vraag hoe West-Brabant in de Delta die sterke regio kan
blijven of zelfs kan versterken en wat dat vraagt aan inzet van mensen en
middelen
ONDERLIGGENDE
STUKKEN

Overzicht resultaat bijdragen uit O&O-fonds 2008-2015

BESLUITVORMING

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 december 2015 besloten:
1. de conclusies en aanbevelingen Evaluatie O&O-fonds vast te stellen;

2. het besluit van het Algemeen Bestuur te communiceren met de colleges en
gemeenteraden;
3. het besluit te betrekken bij de opstelling van de begroting 2017.

