
Motie1

Titel: Inrichten regionaal investeringsfonds
Agendapunt: 16

 
De gemeenteraad van Heumen bijeen op: 6 juni 2019.

Overwegende dat:

 Door het  regionaal steunen/financieren van het Gemeenschappelijk Orgaan en de Economic Board

een vervolg wordt gegeven aan de regionale samenwerking zoals deze voorheen binnen de 

Stadsregio Arnhem Nijmegen plaatsvond;

 de regio Arnhem Nijmegen economisch gezien kan worden als -weliswaar kansrijk- doch een 

‘blinde vlek’ waar het gaat om regionale economische slagkracht;

 gebrek aan economische ontwikkelingen en bedrijvigheid negatieve gevolgen heeft voor onder 

andere  de werkgelegenheid en de mogelijkheden voor het Werkbedrijf om cliënten te detacheren;

 de nieuwe samenwerking in de regio tussen gemeenten en in het bijzonder de slagkracht van de 

Triple Helix via de Economic Board versterkt kan worden door gericht economische investeringen 

te kunnen doen en/of te ondersteunen;

 de gemeente Heumen samenwerking, ook op de schaal van het Gemeenschappelijk Orgaan van 

harte toejuicht en wil ondersteunen.

Verzoekt het college om:

 In de regio Arnhem Nijmegen aan te geven, dat het ons nuttig en zinvol lijkt om een 
investeringsfonds in te voeren, met een indicatieve omvang variërend en afhankelijk van 
doelstellingen en een eventueel regionaal programma van €2,- a  €4,- per inwoner, bij te dragen 
door de deelnemende gemeenten;

 in aansluiting daarop binnen de regio gezamenlijk te komen tot duidelijke kaders, aan de hand 
waarvan initiatieven kunnen worden beoordeeld en eventuele bijdrage in cofinanciering kan 
worden toegekend;

 samen met de andere deelnemende gemeenten te onderzoeken in welke mate er in aansluiting op 
het onder het eerste punt genoemde programma, aanspraak kan worden gemaakt op EFRO-, IFSI-, 
Euregionale, provinciale- en/of landelijke subsidieregelingen die bij kunnen dragen aan een 
sterkere economische ontwikkeling binnen de regio Arnhem en Nijmegen.

En gaat over tot de orde van de dag.

1 Een gelijkende motie is behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2017. 
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