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Geachte raadsleden,

Op 19 juni 2019 heeft het algemeen bestuurvan de Stichting Keyport 2020 de eindrappoftages
'Actualisatie nulmeting strategische doelstellingen Keyport 2020' en 'Evaluatie programma Keyport
2020 Periode 2013-2018'vastgesteld. Het bestuur heeft de colleges van de deelnemende gemeenten
verzocht om beide evaluaties ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. Deze treft u
bijgaand aan.

Actualisatie nulmeting strategische doelstellingen Keyport 2020
Keyport heeft in 2016 het Routeplan 20L6-2020 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 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 202l-2024.

Uit de evaluatie van de nulmeting, uitgevoerd door Etil, blijkt dat Keyport voor het merendeelvan 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. Daarvoor ziet het adviesbureau
een aantal aandachtsgebieden, waarbij met name wordt ingezet op techniek.

Evaluatie programma Keypott 2020 (Periode 2013-2018)
Medio 2Ot2 is de Economische Uitvoeringsagenda en Netwerkstructuur Brainport 2020 Hoge Dunk/OML
(EUA) opgesteld. De EUA is de leidraad geweest op basis waarvan Keyport is ingericht. In 2016 heeft
Keyport een volgende stap gemaakt in de professionalisering van de organisatie en is de koers 2016-
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2020 vastgelegd in het Routeplan 2016-2020. Het Routeplan 2076-2020 is ontwikkeld op basis van de
EUA.

De provincie Limburg heeft middels de beschikking van 13 augustus 2013 € 2.000.000,- ter
beschikking gesteld voor de uitvoering van de EUA/Routeplan 2016-2020. De bijdrage is verleend voor
de periode van l juli 2013 tot en met 31 december2OLT; individuele projecten moesten in deze
periode starten en uiterlijk 31 december 2018 eindigen. 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 uitgebreide beschrijving van de bereikte resultaten
van de projecten die in het kader van de subsidie zijn uitgevoerd, alsmede een aantal aanbevelingen.

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

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

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Pierre
Heuts, beleidsmedewerker economie via 0495-575242 of p. heuts@weert. nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G kman
gemeentesecretaris

Bijlagen :

1. Actualisatie n u I m etin g strateg ische doelstel I in gen Keypo rt 2020
2. Evaluatie Programma Keyport 2020 (Periode 2013-2018)

A.
bu

In


