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Keyport Jaarplan 2018

Voorstel

1. In te stemmen met het Keyport Jaarplan 2018.
2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-Iijst

Inleiding

Het algemeen bestuur van de Stichting Keyport 2020 heeft in haar vergadering van 28
maart 2018 het KeyportJaarplan 2018 besproken. Het bestuurwil de colleges van B&W
van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid stellen om eventuele op- en
aanmerkingen te maken voordat het jaarplan door het dagelijks bestuur wordt
vastgesteld.

Beoogd effect/doel

Het Jaarplan 2018 is de concretisering van het Routeplan 2016-2020 en beschrijft de
activiteiten die Keypott 2O2O in afstemming en samenwerking met haar partners in 2018
gaat uitvoeren.

Argumenten

1.1 HetJaarplan 2018 draagt bij aan de ambities van Keyport 2020.
Het jaarplan bevat concrete activiteiten en doelstellingen op het vlak van communicatie,
projectontwikkeling en de drie programmalijnen innovatie, ondernemerschap en
arbeidsmarktoptimalisatie. Deze dragen bij aan de ambitie van Keyport om de regionale
economische structuur te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren.
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1.2 Het jaarplan vloeit voo¡t uit het Routeplan 2016-2020.
Op 1 maart 2016 heeft uw college ingestemd met het Routeplan 2OL6-2020. Dit plan

beschrijft hoe Keyport wil investeren in de organisatie en meer draagvlak wil creëren om
haar doelstellingen op het vlak van economische structuurversterking te realiseren.
Conform het routeplan wordt ook in 2018 ingezet op het versterken van de drie
programma lijnen van Keyport.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting 2018 is een bijdrage van € 2,47 per inwoner opgenomen voor de

uitvoering van het Routeplan 2076-2020.

Uitvoering/cvaluatie

De uitkomst van de consultatie kan eventueel gevolgen hebben voor de inhoud van het
jaarplan. Uw college wordt daar over geïnformeerd.

Commu n icatie/ participatie

Het algemeen bestuur van Keyport 2020 wordt op de hoogte gebracht van uw besluit.

OverleE gevocrd met

Intern:

Edwin Eggen, afdelingshoofd R&E

Bijlagen:

. Aanbiedingsbrief Keyport 2020 met bijlage (Jaarplan 2018)
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