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Onderwerp

Actualisatie nulmeting strategische doelstellingen Keyport 2020 en evaluatie programma
Keyport periode 2013-2018

Voorstel

1. Kennis te nemen van de actualisatie nulmeting strategische doelstellingen Keypot
2020.
2. Kennis te nemen van de evaluatie programma Keyport 2020 periode 2013-2018.
3. In te stemmen met bijgaande concept raadsinformat¡ebrief.

Inleiding

Oo 19 iuni 2019 heeft het aloemeen becfrru r van de Stichting Keyport 2O2O dê
eindrapportages 'Actualisatie nulmeting strategische doelstellingen Keyport 2020' en
'Evaluatie programma Keyport 2020 Periode 2013-2018' vastgesteld.

De eerste rapportage, de nulmeting, is een tussentijdse evaluatie van het Routeplan 2016-
2O2O; de tweede rapportage is een inhoudelijke evaluatie van de projecten in het kader
van de regiofondsmiddelen GOML/MIPS die als subsidieverantwoording is verstuurd naar
de provincie.

Beoogd effect/doel

Uw college en de gemeenteraad te informeren over de twee eindrapportages

Argumenten

1.1 De nulmeting biedt tussentijds inzicht in de voortgang van het Routeplan 2016-2020.
Keyport 2020 heeft in 2016 het Routeplan 2016-2020 opgesteld. Het Routeplan beschrijft
de strategische doelstellingen die de regio tot 2020 wil realiseren. Bij de start is er een
nulmeting uitgevoerd van de 8 strategische doelstellingen. De tussentijdse
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evaluatie/actualisatie van de indicatoren en doelstellingen biedt inzicht in de ontwikkeling
van de regio op de strategische doelstellingen ten opzichte van de nulmeting. De

resultaten zijn voor Keyport van belang voor het bepalen van de doelstellingen van het
jaarplan 2020 en dienen als input voor het nieuw te ontwikkelen Routeplan 2O2t-2O24.

Uit de evaluatie van de nulmeting, uitgevoerd door Etil, blijkt dat Keyport voor het
merendeel van de doelstellingen op de goede weg is. Op een aantal doelstellingen loopt
Keyport achter, mede vanwege de hoge ambities. Ook is Keyport afhankelijk van regio-
overstijgende (wereldwijde) ontwikkelingen waar geen grip op is. Om de economische
potentie van de regio te verwezenlijken vindt Etil het belangrijk om het arbeidspotentieel
in de regio optimaal te benutten. Daaruoor ziet het adviesbureau een aantal
aandachtsgebieden, waarbij met name wordt ingezet op techniek.

2.1 De evaluatie is als inhoudelijke subsidieverantwoording bij de provincie Limburg
ingediend.
Medio 2Ot2is de Economische Uitvoeringsagenda en Netwerkstructuur Brainport 2020
Hoge Dunk/OML (EUA) opgesteld. De EUA is de leidraad geweest op basis waarvan
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professionalisering van de organisatie en is de koers 2016-2020 vastgelegd in het
Routeplan 2016-2020. Het Routeplan 2016-2020 is ontwikkeld op basis van de EUA.

De provincie Limburg heeft middels de beschikking van 13 augustus 2013 € 2.000.000,-
ter beschikking gesteld voorde uitvoering van de EUA/Routeplan 2016-2020. De bijdrage
is verleend voor de periode van l juli 2013 tot en met 31 december 2OL7; individuele
projecten moesten in deze periode starten en uiterlijk 31 december 2018 eindigen. In
totaal zijn er 28 projecten in uitvoering gegaan en afgerond. Daarnaast zijn er middelen
ingezet voor onderzoeken en initiatie en ontwikkeling van projecten'
Ten behoeve van de vaststelling van de definitieve bijdrage is de evaluatie op 30 juni 2019
verstuurd naar de provincie Limburg. Deze evaluatie, uitgevoerd door UNU-MERIT, bevat
een ultgebrelde beschruvlng van de bereikte resulLaLerr van de prujectert die in ltet kader
van de subsidie zijn uitgevoerd, alsmede een aantal aanbevelingen.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Van de beschikte € 2.000.000,- is € 98.687,- niet gerealiseerd doordat er door de
projecten minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Dit restant zal voor de helft
terugvloeien naar de provincie en voor de helft naar rato van inleg worden verdeeld onder
de GOML-gemeenten. Voor Weeft betekent dit een teruggave van € 10.164,-. Dit onder
voorbehoud dat de provincie Limburg instemt met de definitieve vaststell¡ng.

De gerealiseerde multiplier gedurende de subsidieperiode bedraagt 7,8: voor elke Euro die
vanuit Keyport 2O2O in projecten wordt geÏnvesteerd, wordt er € 6,8 door derden
bijgedragen en geinvesteerd in de regio.

Duurzaamheid

Keyport richt zich op 3 programmalijnen: innovatie, ondernemerschap en

arbeidsmarktoptimalisatie. Hoewel duurzaamheid geen apart speerpunt is, zijn er
projecten met aandacht voor duurzaamheid zoals "boer en burger energiecoöperatie". Een

actueel project is Indusym, dat zich richt op het kosten efficiënt en duurzaam inzetten van
'afval' (reststromen) van bedrijven.
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Uitvoering/evaluatie
De resultaten van de rappoften worden meegenomen als input voor het nieuwe Routeplan
en meerjarenbegroting 2O2L-2025. Dit wordt vastgesteld in 2O2O door het algemeen
bestuur van Keyport.

Com mun icatie/ participatie
De rapporten zijn naar de colleges van de deelnemende gemeenten gestuurd met het
verzoek om beide evaluaties ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.
Voorgesteld wordt om onze raad te informeren middels bijgaande concept
raadsinformatiebrief .

Overleg gevoerd met

Intern:
E. Salman (Financiën)

Extern:
Ton Hagelstein (Keyport 2O2O)

Bijlagen:

. Actualisatie nulmeting strategische doelstellingen Keyport 2020

. Evaluatie programma Keyport 2020 Periode 2013-2018

. Concept raadsinformatiebrief
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