Cijfers en prestaties over 2016

Samen voor een krachtige regio!

Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg op 22 juni 2017
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Jaarrekening 2016 - Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
Baten
Gemeenschappelijke
bijdrage
Totaal baten
Lasten
Economic Board
Bureau Brussel
Programmakosten
Regiodag 2016
Overig:

Begroting

Realisatie

€ 1.148.054

€ 1.148.054

€ 1.148.054

€ 1.148.054

Begroting
€ 765.369
€ 267.076
€ 76.545
€ 20.000
€ 20.100

Realisatie
€ 765.365
€ 230.974
€ 63.924
€ 7.611

Communicatie
Adviezen
Overig
Totaal lasten

€ 1.149.090

€ 17.982
€ 3.626
€ 1.415
€ 1.090.896
€ 58.194 *

*) Voorstel: overschot schuift door naar 2017.
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Toelichting Jaarrekening
Gemeenschappelijk Orgaan
Conform begroting is van alle 19 gemeenten de inwonerbijdrage, groot € 1,50, gebaseerd op het
inwoneraantal per 1 januari 2015, ontvangen.
Conform begroting is het bedrag aan €1.00 per inwoner in twee termijnen, overgemaakt aan de
Stichting Economic Board. Voor de overdracht van dit bedrag is een besluit genomen door het
Bestuurlijk Overleg en een subsidiebeschikking door de gemeente Arnhem. Hierin is ondermeer de
verantwoording over de besteding van de regiobijdrage vastgelegd [verwacht medio maart; nog toe te
voegen].

De 'Programmakosten', zijnde m.n. de kosten van de secretaris, zijn voordeliger uitgepakt dan
begroot.
De kosten van de Regiodag 2016, op 17 november 2016 in Elst, zijn lager dan begroot door een
eenvoudig(-er) en uitgekiend programma én door inzet van gemeentelijke medewerkers bij de
organisatie en tijdens het evenement.
De uitgaven die onder 'Communicatie' zijn verantwoord, zijn de kosten voor ontwikkeling van de
website www.regioan.nl Bij dit project is intensief samengewerkt met bvo DRAN om
aanbestedingsvoordeel te behalen. Hieraan voorafgaande is de huisstijl ontworpen door Simons&Boom.
Een belangrijke uitgave zijn de kosten voor het verkrijgen van de toegankelijkheidsverklaring voor de
website. Het bedrag voor 'Adviezen' is besteed aan een fiscaal advies inzake de fiscale en financiële
relatie van het Gemeenschappelijk Orgaan en de 19 deelnemende gemeenten met de Stichting
Economic Board.

Bureau Brussel
De uitgaven van Bureau Brussel laten dit jaar zien dat er iets minder is uitgegeven dan geraamd in de
begroting voor 2016. De programmakosten (personeel) zijn dit jaar iets lager uitgekomen aangezien er
3 maanden (van juni t/m augustus) 1.0 fte minder in dienst was vanwege vertrek van de jr. adviseur
Europese Zaken. De nieuwe medewerker is per 1 september 2016 in dienst getreden en sinds die
datum is Bureau Brussel op sterkte. Ook zijn er nog geen financiële middelen uitgegeven aan nieuwe
Engelstalige brochures/informatiemateriaal aangezien het nieuwe regionale ambitiedocument, dat in
de loop van 2017 wordt verwacht, hier de basis voor moet leggen. Voor 2017 is dit opgenomen in de
begroting.
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Bureau Brussel in 2016
Projects:

in 2016 zijn in totaal 5 Europese projecten goedgekeurd (zie bijlage jaarplan
BB) in het Interreg programma en het LIFE programma. Er zijn een aantal
projecten niet goedgekeurd (3) en bij 3 projecten is besloten dat er nog
meer tijd nodig is om het projectvoorstel goed uit te werken en dat ze later
ingediend worden in 2017 (Horizon 2020, ELENA aanvraag).
Profilering:
tijdens het Nederlands voorzitterschap (eerste helft 2016) is er, in
samenwerking met een aantal andere Nl. steden en regio’s, een groot event
georganiseerd over de “The Urban Agenda: the Dutch Approach” op de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. De Regio Arnhem
Nijmegen heeft dit initiatief genomen en samen met Nederlandse partners
georganiseerd. Tijdens de “European Week of Regions and Cities” is er een
workshop georganiseerd over “Urban Mobility en de Urban Agenda for the
EU”. Dit was onderdeel van de lobby om lid te worden van het European
Partnership on Urban Mobility waar Nijmegen een plek heeft gekregen
(bekend gemaakt in januari 2017 door de Europese Commissie) en de regio
voor de komende drie jaar vertegenwoordigd.
Ook de Velo-city 2017 conferentie en het binnenhalen van de European
Green Capital Award 2018 voor Nijmegen wordt gebruik in de profilering in
Europa.
Partners:
de regio Arnhem Nijmegen is lid van het Europese POLIS netwerk (duurzame
mobiliteit) en van het ERRIN netwerk (zie voor meer informatie jaarplan BB).
In de regio wordt samengewerkt met de 19 gemeenten, kennisinstellingen en
bedrijven. Ook met de Economic Board wordt samengewerkt en kansen en
mogelijkheden gezocht voor concrete projectontwikkeling en gezamenlijke
lobby.
Public Affairs: er is in 2016 hard gewerkt aan de lobby voor de Urban Agenda en het
European partnership on Urban Mobility (zie hierboven onder P van
profilering). Ook lobby voor Velo-city 2017 en European Green Capital
Nijmegen 2018 is vervolg aangegeven en wordt in 2017, o.a. in samenwerking
met andere Europese partners, Europese Commissie en PV verder vervolg aan
gegeven. Gezamenlijk met Economic Board is de lobby voor de ICE opgezet,
is samenwerking met steden en provincie Gelderland.
Policy:
De PFO’s (zowel ambtelijk als bestuurlijk) worden geïnformeerd over
Europees beleid en kansen en mogelijkheden te verkennen en om projecten
te ontwikkelen. In de Investeringsagenda en het strategisch plan van de
Economic Board zijn Europese dimensies aangebracht en wordt er continue
aansluiting gezocht om de regio en Europa met elkaar te verbinden.
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Stichting EconoÏnic Board regio Arnhem-Nijmegen
Toernooiveld 300

6525 EC Nijmegen

Wijchen, 24 maart 2017

Geacht besfüur,
k Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Economic Board negio
ArnheÏn-Nijmegen te Ni3 megen samengesteld.
Het bestuur van de stichting is op grond vaÏÏ wetteliike bepalingen verantwooÏdelijk
voor de jaarrekening.
B. Si

ig

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jamÏekening 2016 van Stichting EconoÏnic BoaÏad regio
Arnhem-Nijmegen te Nijmegen samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juisföeid en volledigheid van die gegevens en de ierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het besfüur van de stichting. Het is onze
veÏ'mitwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaaÏÏekening te verstrekken.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betÏkking tot sarnenstellingsopdrachten, iÏÏ hoofdzaak uit het verzaÏnelen,
verwerken, rubriceren en saÏnenvatten van financiële gegevens. De aard en omvmÏg van deze
we?kzaamheden bÏíngen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent
de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening saÏnengesteld in
overeenstemming met in Nederland algeÏneen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaglegging en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in
Titel 9, Boek 2 BW
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C. Algemeen
Bedriifsgegevens

De stichting is opgericht op 16 februaÏi 2016 en heeft ten doel het vemteíten van de samenwerking
tussen ondememers, kennismtellingen en overheden op de groeisecto? Healfö, Energy en Food en d
cmss-overs daartussen om daaÏÏnee de econoÏnische slagkracht van de regio AnföeÏn-Nijmegen verder
te ontwikkelen en de ígionale groeikansen te benutten met aue voor dat doel dienstige middelen.
?

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door mevrouw S.M. Helbig.

D, Resultaten

Het exploifötiesaldo over 2016 bedrmigt € 362.091.
De vergelijking van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting ziet er als volgt uit:
Gerealiseend
€
Baten

765.365

Personeels- eÏÏ salariskosten

275.733

Verschil

Begroot
%

€

o./o

101

€

765.365

100,D

0

328.451

-52.718

56.345

Kantoorkosten

11.407

36,0
0,1
1,2
2,4
9,3
0,4
1,3
0,5
1,5

Totaal Lasten

403.274

,7

459.619

42,9
0,4
1,3
2,0
4,8
5,9
1,3
0,7
0,8
60,1

Resultaat

362.091

47,3

305.746

39,9

Huisvestingskosten
Reiskosten

711
9.159

Events

18.673

CoÏÏununicatie / Media

71.112

Advieskosten

3.353

Adrnföistratiekosten

9.611

Afschrijvingskosten

3.515

3.000
10.000
15.000
36.668
45.000
10.000
5.000
6.500

-2.289
-841
3.673
34.444
-4?.647
-389
-1.485
4.907
-56.345
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E. FINANCIIËLE POSITIK

Het volgeÏide overzicht geeft een beeld vaÏi de ontwikkeling van de financiële positie:
31-12-2016

Besrbikbaar op lange teÏamijn:

16-2-2016

€

€
50.000

0

312.091

o
0

Vastgelegd op lange teÏÏnijn
MateÏiële vaste activa

Werkkapitaal

24.216

o

337.875

o

Als volgt aangewend:
VordeÏingen
Liquide middelen

407

o

468.335

o

at: kortlopende sehulden

130.867

o

337.875

o

Tot het verstrekken vari nadere toelichting zijn wij gaarne beÏcid,
Hoogachtend,
De

Il
!?.

Twan Wijers
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l . BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(ría verwerking exploitatiebestemÏniÏÏg)
31-12-2016

16-02-2016

€

€

Vaste aetiva
Materiële vaste activa

24.216

o

Vlottende acúva

Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen

o

o

407

o

407

o

Liquide middelen

468.335

o

Totaal

492.958

0

È'
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31-12-2016

16-02-2016

€

€

Vermogen
50.000

o

312.091

o

362.091

o

108.759

o

10.079

o

12.029

o

130.867

o

492.958

o

Kortlopende schulden
Crediteuren

Belastingen
Overige schulden

Totaa]
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016
€

Baten

765.365

Personeels- en salariskosten

275.733

Huisvestingskosten

711

Reiskosten

9.159

Events

18-673

Communicatie / Media

71.112

Advieskosten

3.353

Administratiekosten

9.611

Afschrijvingskosten

3.515

Kantoorkosten

11.407

Totaal Lasten

-40-3,274

Exploitatiesaldo

Ü
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3?.KAS!iu00MOWRZ!CHT OVa 2016
Het

is opgesteld volgens de indirecte methode.
2016
e

e

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

362.091

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mufötie vorderingen
Mutatie koÏtlopende schulden
Kasstroom uit bedÏijfsopeÏ'aties

3.515

-407

130.867
496.066

Kasstroom uit ina

Investeringen in materiële vaste activa

-27.73 l

468.335

Samenstelung geldniiddelen
2016
€

€

Liquide middelen per 16 februari 2016
Mufötie liquide Ïniddelen boekjaar

o
468.335

GeldÏniddelen per 31 deceÏnber 2016

468.335
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4. pG]pVOOR WA AR DERmG Elg BE!'ALIU!Q EuL-QïTATnäS!!!DQ
Algemene grondslagen voor de opstelfüÏg vmn de jaarrekening
De jaarrekeÏÏing is opgesteld conform de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten- Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Bafön en lasten worden toegerekend aan het jaaÏa waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslag3aaï, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waardi

voor de balans

Materiële vaste activa

De üÏatföële vaste activa woföen gewaaÏadeerd tegen aaÏÏschaffinföwaaÏde of
verÏninderd met de cumulatieve afschííijvfögen en indien van toepassing met bijzondere waardeverÏninderingen. De afsctföjvfögen worden gebaseeÏd op de geschatte econoÏnische levensduur
en worden berekend op basis van een vast percentage van de aansc?ngs- of vervaardigingskosten,
rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er woí'dt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruiknemfög. Op terreinen wordt niet afgeschÏeven.
De mateÏiële VaSte activa Waaï?Van de veÏínootschap krachtens een financiële lease-overeenkomst
de economische eigendom heeft, wordeÏÏ geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst
voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de föekomstige leasetermijnen
begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de finmíciële lease-overeenkomst ten laste
van het resultaat gebracht.
Yor4í,?iq=

De vordföngen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aföek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaadieid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Waarderingsgrondslagen voor de staat van baten en lasten
Baten

De baten bestaan uit subsidiebijdragen van €l per inwoner van de deelnemende gemeenten.

Afschrij yipze?
De afschrijvingen op rnateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
op basis van economische levensduur. Boekwinsten en - verliezen bij verkoop
van materiële vaste activa zijn begtepen onder de afschrijvingen, boekwinsten alleen voor zover
deze niet in mindeÏing zijn gebracht op vervangende investeÏingen.
Besteünfö= ex(:iloitatiesaldo 201

Het exploifötiesaldo over 2016 bedraagt € 362.091.
De voorgestekle besteÏnÏning is opgenomen onder de overige gegevens.

/Hí',yíER
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5. ?TOEL]?g?HTïNG OP DE BALANS PER? 31 DECEMBER 2016

31-12-2016

16-02-2016

€

e

Inventaris

Stand 1 januari
Investeringen

Afschrijving
Stand 31 december

o

o

27.731

o

3.515

o

24.216

0

407

0

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Rabobank

168.335

o

Rabobank spaarrekeningen

300.000

o

468.335

0

Conhnuíteitsreserve

Stand 1 januari
Dotatie boekjaar

o

o

50.000

o

Stand 31 deceÏnber

50.000-

0

Sfönd 1 januari
Resultaat boekjam

o

o

312.091

o

Stand 31 december

312.091

0

In 2016 is de Stichting Economic Board regio Arnhem-Mjmegen opgericht en ziin de activiteiten
gestart. Het beschikbare budget is in het opríchtingsjaar niet volledig benut. Het overgebleven
budget zal in 201 7 benut worden voor diverse activiteiten die aansMten bij de doelstelling van
de Stichting, zoals vastgelegd in het strategisch plan.
Crediteuren

Crediteuren

Belastingen
Loonbelasting
Overige schulden
Voorziening vakantiegeld
Rente en bankkosten

Í

O

10.079

0

9.213

o

17

Overige te betalen kosten

2.799

o

12.029

0

NIET UIT DE BAL.uS BLIJKENDE VERPLïCHTmGEN

ÖHMEF.

Er zijn géén niet uit de balans bl0kende verplichtingen voor de Q@lij4pi & T l
Accountants
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LÁSTEN 2016

2016
€

Opbrengsten
Subsidie geÏneenten
Overige opbrengsten

765-365
o

??
Personeels- en salariskosten
Brutolonen- en salarissen

132.529

Ingehuurd personeel
VooÏziening vakantiegeld
Sociale verzekeringen
ZiekengeldverzekeriÏÏg
Reiskostenvergoefüngen
Werkkostenregeling vrije ruimte
Scholingskosten
Overige personeelskosten

106.921
11.341
13-875
2.782
957
968
1.712

4.648

275.'-73?3
Huisvestingskosten
703

SchoonÏnaakkosten

Kosten verhuizing

8
711

Reiskosten
5.243

Declm'atie zakelijke kilometers
Reis- en veÏblijflcosten

2.764

Pmteerkosten

1.152
9.159

Events
18.673

Events

CoÏÏununicatie / Media
10.915

Internet en

3.653

Telefoon
Content website

20.025

Communicatie

25.025
11 .494

Advertentie- en reclamekosten

71.112

Advieskosten
3.353

Advieskosten
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2016
€
AílÏninistratjekosten

AdÏninistratiekosten

8.772

SalaÏisadministratie

839
9-611

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten

3.515

Kantoorkosten
Kantoorartikelen

2.376

Verzekeringen
Kleine aanschaffingen

2.555

1.518

Contributies en abonneÏnenten

797

Represenfötiekosten

2.798

Rente en bankkosten

132

Overige kantoorkosten

1.231
11.407

Bij de stichting waren in 2016 4 werknemers werkzaam. De brutolonen- en
salarissen over het boekjaar 2016 voldoen aan de bezoldingingsmaxima voor
topfüntionarissen, zoals vastgelegd iÏÏ de Wet NorÏnering Topinkomens (WNT)
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ONDERTEKENING BESTUUR VOOR AKKOORD

Nijmegen, .. ...... ...... 2017

Directeu'r.

Mevrouw S. Helbig

Voorzitter.

De heer H. Bnils

Voorzitter financiële auditcoÏÏunissie: De heer A. van Asseldonk

Leden:

De heer R. König

De heer C. Boele

De heer P. van Dongen

De heer B. Geerdink

De heer L. van Halder

De heer G. Meijer; afgetreden Ol-Ol-2017

De heer M. Hielkema

De heer P. Molengraaf

Mevrouw M. Noomen

De heer E. de Rooij

De heer C. Smit
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1. OVERIGE GEGEVENS
l

Ontbreken van de verklaring

Conform mtikel 15.3 van de oprichtingsakte wordt de accountantsverklaring
door de directie van de stichting aan deze jaarrekening toegevoegd.

2

Statutaire regeung exploitatieTh
ueoestemímng

In de statuten is geen Ïegeling opgenomen over de bestemming van het exploitatieresultaat.

3

Voorstel exploitatiebesteÏnÏning

De fürectie stelt voor om € 312.091 van het exploitatiesa?do over 2016 toe te voegen aan de
'e m € 50.000 te doteren aan de continuïteitsreserve. Voomitlopend op de
vasfötelling door de
is dit voorskl reeds in de jaarrekening verwerkt.
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woord vooraf
In 2016 maakte The Economic Board een vliegende start. Dankzij de financiering door een aantal
gemeenten die een ‘coalition of the willing’ smeedden en mede door ruimhartige in kind bijdragen, van
met name de Radboud Universiteit, Alliander en VNO-NCW Midden evolueerde The Economic Board van
een idee aan de tekentafel tot een slagvaardige organisatie.
Als echte start-up zijn wij met een professioneel en multidisciplinair team van enthousiaste medewerkers
aan de slag gegaan om de regio op de kaart te zetten, projecten aan te jagen en reeds bestaande organisaties en initiatieven met elkaar te verbinden. Daarbij heb ik persoonlijk mogen ervaren dat het concept
van samenwerking stevig in het DNA van de regio is verankerd. Het is mooi dat er mensen en organisaties zijn die de verbinding zoeken in een tijd waarin dit steeds minder vanzelfsprekend is en waarin velen
zich op hun eigen erf terugtrekken.
Het doet me denken aan een parabel die ik in mijn kinderjaren hoorde en die me altijd is bijgebleven: Een
man – het zou natuurlijk ook een vrouw kunnen zijn maar vooruit –, een man klopt aan de hemelpoort en
Petrus laat hem binnen. De man vraagt om een rondleiding. Petrus stemt toe en opent de poort naar de
hel. De hel is prachtig versierd, overal hangt kunst en er speelt mooie muziek. De tafels zijn gedekt met
volle schalen en verrukkelijke spijzen. Toch is de sfeer bedrukt en diep bedroefd. De man kijkt naar de
mensen. De meeste liggen apathisch langs de kant, anderen jammeren en weeklagen. Nu ziet de man de
reden: alle mensen hebben lange lepels en vorken in hun handen die ze niet los kunnen laten. Zij kunnen
weliswaar het voedsel op de tafel bereiken maar niet naar hun mond brengen. De man is ontzet. “Kom,”
zegt Petrus, “ik laat je de hemel zien.” Hij opent de poort. De man ziet hetzelfde tafereel: een prachtig
versierde ruimte met overvolle tafels. Ook hier hebben de mensen lange lepels en vorken in hun handen.
Maar nu klinkt er gelach. Er staan groepjes mensen ontspannen met elkaar te praten en plezier te hebben.
En ondertussen voeden zij elkaar.

Sigrid Helbig
Directeur
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resultaten
2016 stond in het teken van de oprichting van de board, het bepalen van de
werkwijze en het aanbrengen van focus.
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totstandkoming
en oprichting

missie

Samenwerking in de regio is niet nieuw. De oorsprong van samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen ligt in de oprichting van het
Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) in 1988, later voortgezet onder de naam Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Deze samenwerking is uitsluitend bestuurlijk van aard. Kennisinstellingen en
bedrijfsleven zijn partners, maar niet rechtstreeks aangehaakt.
Wanneer de wettelijke status van dit verbond verdwijnt, bezinnen
de overheden zich op een nieuwe vorm van samenwerking.

Bij de oprichting van de stichting Economic Board is in de statuten
als doelstelling geformuleerd:

In 2015 stemmen de 19 deelnemende gemeenten in met de oprichting van twee organen. De eerste is het Gemeenschappelijk Orgaan
(GO) regio Arnhem-Nijmegen, waarin de overheden op vier thema’s
(wonen, economie, duurzaamheid en mobiliteit) met elkaar afstemming zoeken. Het tweede orgaan is The Economic Board, waarin
ondernemers, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk werken
aan de economische ontwikkeling van de regio. Begin 2016 zijn de
laatste voorbereidingen voor beide organen afgerond. Dit betekent
dat 2016 voor zowel het GO als The Economic Board in het teken
stond van het opstarten en uitbouwen van de nieuwe samenwerkingsvorm.

In de loop van het jaar is deze algemene doelstelling verder gecon
cretiseerd. In het strategisch plan voor de periode 2016-2018 is onze
missie als volgt opgeschreven:

“Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennis
instellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en
Food en de cross-overs daartussen om daarmee de economische
slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen
en regionale groeikansen te benutten.”

“In 2025 is de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen the place
to be voor Food, Health, Energy en de cross-overs daartussen!”
De bijbehorende doelstellingen zijn terug te vinden in het
strategisch plan.
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activiteiten
Veel activiteiten zijn in het teken van het opstarten van The Economic
Board uitgevoerd. Van praktische zaken (zoals het regelen van
huisvesting en het ontwikkelen van beeldmerken) tot het maken van
strategische keuzes (zoals het aanbrengen van focus en het bepalen
van de doelgroepen). We zien 2016 als het jaar waarin wij zijn begonnen met zaaien. De komende jaren gaan wij door met zaaien, maar
kunnen we ook gaan oogsten.

Hubert Bruls
Burgemeester gemeente Nijmegen,
voorzitter The Economic Board

“In het eerste jaar hebben we onze opdracht bepaald.
De grootste valkuil is dat we alles aanpakken. Alles
doen is tegelijk niets doen. In onze regio kiezen we

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in drie categorieën:
communiceren, verbinden en aanjagen.
• Communiceren: Eén van de belangrijkste taken van The Economic
Board is de regio als place to be op de kaart zetten. We vertellen en
laten zien waar de regio in uitblinkt en waar kansen liggen;
• Verbinden: The Economic Board fungeert als matchmaker met een
uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en
houdt. We stimuleren samenwerking tussen partijen, zodat kennis
en ideeën met elkaar worden gedeeld;
• Aanjagen: The Economic Board is aanjager van nieuwe initiatieven
en innovaties op de cross-overs. We agenderen en concretiseren
kansen.

ervoor om economische ontwikkeling aan te jagen in
drie sectoren. Op die focus ben ik trots. In food,
health en energy zien we binnen de regio cross-overs
ontstaan die elkaar versterken.”

Peter Molengraaf
Voorzitter Raad van Bestuur Alliander

“We moeten onze regio beter op de kaart zetten. Tot nu
toe staken we ‘in bescheidenheid’ boven het maaiveld

Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven van de activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden. Het overzicht is niet
uitputtend. Enkele hoogtepunten lichten we verder toe.

uit. Dat siert, maar het weerhoudt ons er ook van om
te vertellen wat we te bieden hebben. Daar gaat The
Economic Board wat aan doen.”
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boardvergadering
Industriepark
Kleefse Waard
(Arnhem)

Leesinstructie: klik op de blauwe bollen voor meer achtergrondinformatie.
Let op: deze extra informatie wordt niet getoond na printen van het jaarverslag.

ondertekening
statuten en
startpunt
The Economic
Board

huisvesting
Mercator II
op Campus
Heijendaal in
Nijmegen

ontvangst
delegatie ‘Fujian
Economic
Delegation’

boardvergadering
stadhuis
gemeente
Nijmegen.

feb

deelname aan
projectgroep
icoonprojecten
HAN

mrt apr

Nexperia
bezoekt
Nijmegen

oplevering
website

mei

juni

openingsevent The
Economic
Board

voorzitter
Bruls schrijft
brief aan nieuwe
eigenaren
Nexperia

jul

boardvergadering
bij Radboud
Universiteit
(Nijmegen).

totstandkoming
Business Model
Canvas

presentatie
The Economic
Board aan de
ondernemers
verenigingen

aug

sep

bezoek Sociaal
Economische
Raad aan
de regio

start van
r egelmatig 
werkoverleg met
Kiemt, Health
Valley en Food
Valley NL.

okt

nov

inspiratiebij
eenkomst
SER voor
economic
boards

7 medewerkers projectbureau

boardvergadering bij
WTC (Arnhem)

presentatie van
The Economic
Board tijdens
Regiodag Arnhem
Nijmegen

directeuren
conferentie
ministerie van
Economische
Zaken

2016
indiensttreding
directeur Sigrid
Helbig

Chinese
delegation of
Beijing Water
Authority

bezoek
ministerie
Verenigde Arabische Emiraten
bij Health
Valley

handelsmissie
Sport Science en
Health Innovation
in Japan

8 medewerkers projectbureau

oplevering
Strategisch
plan
2016-2018

Sigrid Helbig
te gast in het
Gelderlander
nieuwscafé

dec

Sigrid Helbig
te gast in de
radio-uitzending
Omroep Gelderland bij Rob
Kleijs
boardvergadering
bij Alliander
(Duiven).

inkomende
missie Bayern
Nijmegen
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projecten
In het oprichtingsjaar 2016 is een begin gemaakt met het samenstellen van een projectenportefeuille. Een aantal projecten is in 2016
actief ondersteund. Een aantal andere is als potentiële projecten
benoemd. Hiermee gaan wij in 2017 verder aan de slag.
The Economic Board kan projecten verder brengen door promotie,
de inzet van ons netwerk of financiering. De betrokkenheid van The
Economic Board kan per project verschillen. Wij hebben drie labels,
die iets zeggen over de mate van betrokkenheid bij de projecten die
wij ondersteunen. De labels zijn:
• Recommended by: Dit label gebruiken wij bij projecten en activiteiten die niet één-op-één vallen binnen onze speersectoren, maar
wel daarmee raakvlakken hebben en belangrijk zijn voor de regionale economie. Wij bieden deze projecten en activiteiten bijvoorbeeld een podium, dragen bij aan de profilering ervan en brengen
het onder de aandacht van ons netwerk;
• Supported by: Dit label gebruiken wij bij projecten en ideeën die wij
actief ondersteunen, bijvoorbeeld door het vinden van procesgeld
of projectgeld of het ter beschikking stellen van onze kennis of ons
netwerk;
• Approved by: Dit label gebruiken wij uitsluitend bij projecten
waarvan The Economic Board penvoerder is en waarvan de
uitvoering onder leiding van The Economic Board plaatsvindt.
Hieronder staat een overzicht van projecten die wij hebben
ondersteund in 2016. Een meer uitgebreide bedrijving per project
vindt u op onze website.
JAARVERSLAG THE ECONOMIC BOARD 2016
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Roger van Hoesel
directeur Food Valley NL

“Bedrijven, kennisinstel

Health & Techniek: Techniekpact en Zorgpact
Er ontstaat zowel in de techniek als in de zorg een mismatch
tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. Dit heeft
grote gevolgen voor de innovatiecapaciteit van onze regio.
Om te werken aan oplossingen zijn er voorjaar 2016 de projecten
Zorgpact en Techniekpact gelanceerd.
The Economic Board ondersteunt dit initiatief en heeft in 2016
opgetreden als subsidieaanvrager. Wij hebben deelgenomen aan
de Werktafel om met name cross-overprojecten tussen health en
techniek te agenderen en ook om zeker te stellen dat het bedrijfs
leven goed aangehaakt blijft.

lingen en overheden
hebben elkaar nodig om
gave dingen te doen.
We zien in onze sector
op grote schaal nieuwe
combinaties ontstaan.
Ook met buitenlandse
partijen. Ik ben nieuwsgierig naar de rol die
The Economic Board gaat
innemen.”

Food, Health, Energy & Legal: Legal Valley
De aanwezigheid van de juridische infrastructuur in de regio
(onder andere met het Gerechtshof Arnhem) is een belangrijke
factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches
zoals Food, Health en Energy. Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei
ontwikkelingen rond gepersonaliseerde data in de gezondheidszorg
die tot jurisprudentie zullen leiden.
The Economic Board heeft binnen dit project een rol gespeeld bij het
leggen van inhoudelijke verbindingen tussen de juridische sector en
de speerpunten Food, Health en Energy. Het eerste congres heeft
plaatsgevonden op 7 maart 2017.
Food & Health en andere cross-overs:
Business Generator Health & High Tech
De aanwezigheid van het cluster semiconductors in de regio is
voorwaardenscheppend voor het flagship ‘concepts for a healthy
life’. Dit project is een uitvoeringsprogramma dat gericht is op
het vergroten van werkgelegenheid in de (top)sectoren Life S
 ciences
& Health (LSH), High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en chemie.
Hierdoor ontstaat een integraal totaalaanbod voor innovatieve
start-ups, scale-ups en gevestigde MKB-bedrijven die actief zijn
in de genoemde (top)sectoren.
The Economic Board heeft het programma in 2016 actief ondersteund.
JAARVERSLAG THE ECONOMIC BOARD 2016
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Chris Doomernik
directeur van Health Valley

“Health Valley heeft veel
overeenkomsten met The
Economic Board. Wij verbinden ook partijen aan
elkaar en hebben aandacht
voor profilering. We
kunnen elkaar versterken.
Het helpt als The Economic

Food, Health en Energy: InScience Festival
Op het Dutch International Science Film Festival worden de
allerbeste wetenschapsfilms vertoond, die in het voorgaande
jaar wereldwijd zijn verschenen. Het festival heeft een aantal
toonaangevende partners aan zich weten te binden zoals Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Rondom het festival is
een randprogrammering. De themalijnen van het programma hebben
raakvlakken met de speersectoren van onze regio, Food, Health en
Energy. De tweede editie InScience vond plaats in Nijmegen van 2 tot
en met 6 november 2016. Het festival heeft de potentie uit te groeien
tot een toonaangevend (inter)nationaal festival. Het is daardoor een
goede drager om onze regio te profileren. Daarnaast biedt InScience
kansen de speersectoren Food, Health en Energy vanuit een wetenschappelijk perspectief te belichten.
The Economic Board heeft het festival in diverse media uitgedragen
en onder de aandacht gebracht van haar netwerk. Voor komende
edities wordt uitgewerkt hoe onze speersectoren nog zichtbaarder
terug kunnen komen in het programma.

Board projecten en crossovers stimuleert. Dát
geeft Health Valley en
de regio meer impact.”

Economische Kwartaalbarometer
De Radboud Universiteit (RU), VNO-NCW Midden en The
Economic Board startten zomer 2016 in samenwerking met
lokale ondernemersverenigingen een doorlopend onderzoek
naar de economie in de regio. Hoogleraar Joris Knoben meet
met deze Kwartaalbarometer de sterktes en zwaktes van de regio.
Ieder kwartaal ontvangen ruim 1100 ondernemers uit de regio
Arnhem Nijmegen een korte vragenlijst: de Kwartaalbarometer.
The Economic Board heeft input geleverd voor de vragenlijsten, heeft
bijgedragen aan het verspreiden van de uitkomsten en heeft de
cijfers gebruikt voor de profilering van de regio. Joris Knoben kreeg
een podium tijdens het openingsevent van The Economic Board om
de uitkomsten van de eerste Kwartaalbarometer te presenteren.
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potentiële projecten
– work in progress
Jérôme Dangerman
directeur van Stichting kiEMT

“Er zijn vele overeen
komsten tussen ons, we
zoeken nog naar de
optimale manier van

samenwerken. Gelukkig
hebben we een zelfde
manier van denken. Dat

Food & Energy: Next Garden in Bergerden (gemeente Lingewaard)
In dit project werken bedrijven en overheden aan een state-of-the-art
energiemix om warmte en elektriciteit te leveren aan de bedrijven en
bewoners. De ambitie is om het eerste klimaatneutrale tuinbouw
gebied ter wereld te worden. Dit project kan uitgroeien tot iconisch
project voor de regio.
The Economic Board heeft Next Garden in 2016 op strategische
momenten een podium geboden, bijvoorbeeld tijdens de directeuren
conferentie van het ministerie van Economische Zaken en de regio
dag van het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen.

helpt als je samen aan
de slag wilt.”

Food & Health: Food & Cognition Programme
Dit cross-overproject is een samenwerking op het gebied van fundamenteel onderzoek. Het wordt getrokken door een aantal universiteiten
en onderzoeksinstellingen. Het moet inzicht geven in de correlatie
tussen voeding en gezonde hersenen, een belangrijk vraagstuk in
het kader van vergrijzing en het groeiend aantal Alzheimerpatiënten.
Dit project kan uitgroeien tot iconisch project voor de regio.
Er is samen met partner Radboud Innovation onderzocht welke
toegevoegde waarde The Economic Board kan hebben: het laten
aanhaken van het bedrijfsleven. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt.
Tot slot hebben wij het project op diverse plekken onder de aandacht
gebracht. Zo is het programma bij het Donders Institute gepresenteerd
aan het ministerie van Economische Zaken.

JAARVERSLAG THE ECONOMIC BOARD 2016
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organisatie
The Economic Board is een jonge organisatie. De stichting zelf is in februari
formeel opgericht. De board is vanaf dat moment actief, terwijl het projectbureau
in maart van start is gegaan. Sinds april 2016 heeft het projectbureau een vaste
locatie op campus Heijendaal in Nijmegen.
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de board
De board is begin 2016 opgericht en bestaat uit vijftien leden die het
regionale bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen
vertegenwoordigen. De Triple Helix samenstelling over de sectoren
heen zorgt voor slagkracht. Op de volgende pagina staat de samenstelling van de board in 2016.
De board heeft veel expertise op het gebied van Food, Health en
Energy en is zeer ervaren in strategische vraagstukken. Daarnaast is
er gedegen kennis over innovatie, (risico) kapitaal, export en arbeidsmarkt. De board is een serieuze gesprekspartner die haar invloed kan

Kees Boele
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen

“We moeten in ons gedrag laten zien dat het menens
is. Enerzijds qua uitstraling en imago, anderzijds
qua inhoud. We moeten ervoor zorgen dat het curriculum
actueel is en aansluit bij de buitenwereld. Daarover

aanwenden in Den Haag, Brussel, Düsseldorf en andere regio’s. De
kracht van de board zit met name in de kwaliteit en de samenstelling
van de leden. Zij hebben allen een groot, veelal internationaal,
netwerk. Zij committeren zich aan de regio en hebben vanaf 2016
hun naam verbonden aan het succes van de board.

Toon van Asseldonk representeert het Gemeenschappelijk Orgaan (GO)
van de Regio Arnhem en Nijmegen en neemt deel aan het portefeuillehouderoverleg Economie van de regiogemeenten. Hij is tevens voorzitter
van de financiële auditcommissie van The Economic Board;

Gerard Meijer heeft eind 2016 een andere functie gekregen, waardoor hij
afscheid heeft genomen als boardlid. Wilma de Koning, afkomstig uit het
College van Bestuur van de Radboud Universiteit, is benoemd als nieuw
bestuurslid. Zij heeft vanaf 1 januari 2017 deelgenomen aan de board;

Regioambassadeur Oost Nederland Edwin Ouwejan van het ministerie
van Economische Zaken is in het najaar benoemd tot bijzonder
agendalid. Hij ontvangt de agenda en verslagen van de vergaderingen
en kan op uitnodiging aanschuiven bij de vergaderen. Hiermee wordt
de goede relatie met het ministerie verstevigd.

gaan we in gesprek met bedrijven in The Economic Board.“
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boardleden

Hubert Bruls
Burgemeester
gemeente Nijmegen,
voorzitter The Economic Board

Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente
Overbetuwe

Kees Boele
Voorzitter College van
Bestuur Hogeschool
van Arnhem en
Nijmegen

Peter van Dongen
Voorzitter College van
Bestuur Van Hall
Larenstein University of
Applied Sciences

Cees van der Knaap
Burgemeester
gemeente Ede,
voorzitter Triple Helix
Food Valley

Ron König
Wethouder Economische Zaken gemeente
Arnhem

Peter Molengraaf
Voorzitter Raad van
Bestuur Alliander

Monique Noomen
Managing director Eiffel

Marcel Hielkema
Managing director
Dirkzwager advocaten
& notarissen, voorzitter
VNO-NCW Gelderland,
vice voorzitter The
Economic Board

Edwin de Rooij
Deputy CEO Synthon

Ben Geerdink
Voorzitter College van
Bestuur Rijn IJssel

Leon van Halder
Voorzitter Raad van
Bestuur Radboudumc

Charles Smit
Vice President NXP
Nederland

Gerard Meijer
Voorzitter College
van Bestuur
Radboud Universiteit

Michiel Scheffer
Gedeputeerde Provincie
Gelderland
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projectbureau
Het projectbureau faciliteert de board en geeft uitvoering aan de
strategische agenda met de daaruit voortkomende activiteiten en
projecten. De medewerkers komen uit de verschillende geledingen,
hun talenten zijn complementair aan elkaar. Een aantal medewerkers
is in kind beschikbaar gesteld door organisaties achter de leden van
de board. Het bureau wordt aangestuurd door de directeur die haar

Sigrid Helbig
Director

Emina Joosten Beslagic
Program manager
vanuit Gemeente
Nijmegen

1 maart

Matthijs Kop
Program manager
vanuit Gemeente
Arnhem

Pieter de Boer
business representative
1 dag per week
In kind bijdrage VNO-NCW
Midden

wortels heeft in het bedrijfsleven. In- en extern is de directeur het
boegbeeld van het bureau en in die hoedanigheid zichtbaar in de
relevante private en publieke netwerken.
De samenstelling van het team zoals hieronder te zien, is in de loop
van 2016 gerealiseerd. Eind 2016 waren er 8 personen werkzaam
voor het projectbureau, gelijk aan 5,5 fte.

Laelia Engelsman
content manager

1 juni

Lucia Hendriks
management- en
personal assistant

1 juli

Richard Dobbelmann
business associate

1 dec

Roos Lavrijsen
marketing communicatie manager
In kind bijdrage Alliander
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huisvesting
The Economic Board wil in de
regio herkenbaar zijn en is
daarom gevestigd op een vaste
en goed (per OV) bereikbare plek.
Er is gezocht naar een aansprekende laagdrempelige locatie
waar kennisinstellingen, bedrijven
en overheden elkaar makkelijk
vinden. Thuisbasis is per april
2016 het gebouw Mercator II op
Campus Heijendaal in Nijmegen.
Het gebouw staat in een inspirerende omgeving waar studenten
brainstormen en cross-overs en
innovaties ontstaan. Nabije
buren zijn Radboud Innovation,
de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, de Radboud Univer
siteit, het Radboudumc en
ROC Nijmegen. De Radboud
Universiteit heeft de kantoorruimte als in kind bijdrage ter
beschikking gesteld.
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financiën
Naast de basisfinanciering van de regiogemeenten hebben diverse partners in
kind bijdragen geleverd aan The Economic Board. De belangrijkste financiële
kerngegevens zijn opgenomen.
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basisfinanciering

in kind bijdragen

De belangrijkste inkomsten van The Economic Board komen van de
19 deelnemende gemeenten in het Gemeenschappelijk Orgaan (GO)
regio Arnhem-Nijmegen. Deze gemeenten hebben in 2015 besloten
€ 1,- per inwoner via het GO beschikbaar te stellen aan The Economic
Board. Dit heeft in 2016 geresulteerd in een bedrag van € 765.365,-.
De basisfinanciering voor The Economic Board is door de gemeenten
toegezegd voor 5 jaar, met uitzondering van enkele gemeenten die
zich voor een kortere periode hebben gecommitteerd.

Diverse partners hebben in kind bijdragen geleverd aan The Economic
Board, bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van personeel,
huisvesting, faciliteiten (zoals vergaderruimtes) en diensten
(zoals de inzet van adviseurs). Hieronder staat een overzicht van
de bijdragen in 2016.

Bedrag in
euro’s

Bedrijf
Alliander

€ 45.740,00

Eiffel

€ 880,00

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
Rabobank

€ 4.500,00
€ 150,00
€ 4.200,00

Radboud Universiteit

€ 42.666,60

VNO-NCW Midden

€ 12.280,00

Totaal

€ 110.416,60

In kind bijdragen vanaf operationele start 1 maart 2016
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inkoop diensten
en producten
Ons inkoopbeleid is erop gericht om zo veel mogelijk diensten en
producten van partijen uit de regio af te nemen. Daarnaast wordt er
prudent met de (overheids-) gelden omgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de inrichting van onze kantoorruimte waar het kantoormeubilair in
bruikleen is of tweedehands. Hieronder staat een overzicht van de
belangrijkste ingekochte diensten en producten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICT: Hallo Morgen (voorheen: GKO) uit Wijchen
Administratie: De Administratiekamer uit Elst
Salarisadministratie: Van Deelen uit Wijchen
Website: LinkU uit Nijmegen
Verzekeringen: Smale Assurantiën uit Elst
Film en foto’s van de regio: ArtEffects uit Arnhem
Meubilair kantoor: Radboud Universiteit (bruikleen), kringloopwinkel
Radboud Universiteit en Mauron (tweedehands) uit Nijmegen
Duurzame koffie en thee: Peeze uit Arnhem
Bloemen: Bloemensalon Flora uit Nijmegen
Locatie openingsevent: Van der Valk Nijmegen Lent
Catering: Radboud Universiteit uit Nijmegen
Drukwerk: Drukkerij Luxor uit Nijmegen

JAARVERSLAG THE ECONOMIC BOARD 2016

19

financiële kerngegevens
Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente Overbetuwe
voorzitter financiële auditcommissie

De jaarrekening 2016 van The Economic Board is te vinden op de
website. Voor een toelichting op de cijfers zoals hieronder genoemd,
verwijzen wij u naar de jaarrekening.

“Ik ben gevraagd om te fungeren als voorzitter van de
financiële auditcommissie van de board. Zo worden de

Balans per 31 december 2016 (na verwerking exploitatiebestemming)

belangen van de regiogemeenten behartigd en houden we
zicht op de besteding van de (overheids) middelen.”

Vaste activa
Materiële vaste activa

31-12-16

16-02-16

€ 24.216

€0

Vlottende activa
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

Vermogen
Stichtingsvermogen

31-12-16

16-02-16

€ 362.091

€0

Kortlopende schulden
€0

€0

Crediteuren

€ 108.759

€0

€ 407

€0

Belastingen

€ 10.079

€0

Overige schulden

€ 12.029

€ 407
Liquide middelen

€ 468.335

€0

Liquide middelen

€ 130.867

€0

Totaal

€ 492.958

€0

Totaal

€ 492.958

€0
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Carol van Eert
Burgemeester gemeente Beuningen, vicevoorzitter
Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen

Staat van baten en lasten
over 2016
Opbrengsten

€ 765.365
“De bijdrage van € 1,00 aan The Economic Board maakt onder-

Personeels- en salariskosten
Huisvestingskosten
Reiskosten

€ 275.733
€ 711
€ 9.159

Events

€ 18.673

Communicatie / Media

€ 71.112

Advieskosten

€ 3.353

Administratiekosten

€ 9.611

Afschrijvingskosten

€ 3.515

Kantoorkosten

€ 11.407

Totaal kosten

€ 403.274

Exploitatiesaldo

€ 362.091

deel uit de inwonerbijdrage die het GO ontvangt van de
deelnemende gemeenten. Het is begrijpelijk dat The Economic
Board in haar oprichtingsjaar niet het gehele bedrag heeft
gebruikt. Zij mag het overgebleven budget meenemen en in
2017 inzetten voor een duurzame ontwikkeling van de regio.”

ner
€ 1,- per inwo ten
Totale opbrengs
€ 765.365,-

gen
In kind bijdra
€ 110.416,60

Totale kosten
€ 403.274,-

do
Exploitatiesal
€ 362.091,-
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