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Keyport Jaarplan 2019

Voorstel

1. In te stemmen met het Keyport Jaarplan 2019.
2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-lijst.

Inleiding

Het algemeen bestuur van de Stichting Keyport 2020 heeft in de vergadering van 12
december 2018 het Jaarplan 2019 van de Stichting Keyport 2020 vastgesteld, onder
voorbehoud van eventuele reacties van colleges en/of gemeenteraden.
Voorstel is om dit Jaarplan in Weert, evenals het vorig jaar, ter besluitvorming aan het
college voor te leggen en ter kennisname naar de raad te sturen (TILS lijst). Dit is
overigens ook de werkwijze van de andere Keyport-gemeenten.

In lijn met het Routeplan 2Ot6-2020 zal ook in 2019 ingezet worden op het versterken
van ondernemerschap, het bevorderen van innovatie, het optimaliseren van de regionale
arbeidsmarkt en het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Beoogd effect/doel

Het Jaarplan 2019 is de concretisering van het Routeplan 2076-2020 en beschrijft de
activiteiten die Keyport 2O2O in afstemming en samenwerking met haar partners in 2019
gaat uitvoeren.

Argumenten

1.1 Het Jaarplan 2019 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
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arbeidsmarktoptimalisatie. Deze dragen bij aan de ambitie van Keyport om de regionale
economische structuur te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren.

Enkele opvallende punten uit het jaarplan:
. De nadruk ligt wederom sterk op de programmalijn arbeidsmarktoptimalisatie;
. In 2019 wordt het uitvoerend team versterkt door uitbreiding met 0,5 fte en het

aanstellen van een nieuwe ambassadeur;
. De adnrinistratieve taken, die tot nu toe door de gemeente Weert zijn uitgevoerd,

worden per 1 januari 2019 door een extern administratiekantoor uitgevoerd;
. Dit voorjaar vindt er een tussentijdse evaluatie Routeplan 2016-2020 en

eindevaluatie middelen regiofonds/GOML plaats;
. In 2019 start de voorbereiding van het nieuwe Routeplan en meerjarenbegroting

2021-2025.

1.2 Het jaarplan vloeit voort uit het Routeplan 2016-2020.
Op 1 maart 2016 heeft uw college ingestemd met het Routeplan 2016-2020- 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.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting 2019 is een bijdrage van€2,47 per inwoner opgenomen voor de
uitvoering van het Routeplan 20L6-2020. De provincie Limburg heeft voor de periode juli
2018 tot en met december 2019 € 450.000 ter beschikking gesteld t.b.v. de uitvoering
van activiteiten, eveneens in het kader van dit Routeplan (besluit GS 20 november 2018)
Het overhevelen van Keyport's administratie naar een extern administratiekantoor heeft
geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

N.v,t.

Uitvoering/evaluatie

Keyport informeert de gemeenteraden eind dit jaar over de uitkomsten van de evaluatie
en de contouren van het nieuwe Routeplan.

Comm unicatie/ participatie

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

Overleg gevoerd met

Intern:
Loet Koppen (Financiën)

Extern:
Ton Hagelstein (Keyport 2O2O)
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