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Vraag
Bij financiële consequenties geeft u aan dat u de intentie heeft om door een herschikking van de 
bestaande budgetten deze bijdrage binnen de huidige budgetten te kunnen opvangen.
In hoeverre is dit realistisch?
Antwoord
De begroting 2021 wordt in de komende maanden voorbereid. Uit de voorstellen die aan uw raad worden 
voorgelegd zal blijken of dit haalbaar is.

Vraag
In het concept staat op pagina 15 staat de werkgelegenheid stijgt en de werkeloosheid daalt. Dit is o.i. 
achterhaalt. De onvoorspelbaarheid van de wereldeconomie neemt toe en de wereld, Europa en Nederland 
zullen uit een diep daal terug moeten komen op een economisch niveau dat niet in de schaduw kan staan 
van het economische niveau van januari.
Dit is helaas achterhaald. Deelt u de mening dat Keyport nu eerst moet komen met een nieuw routeplan?
Antwoord
Nee. Het Routeplan bevat structuurversterkende maatregelen voor de middellange termijn. Dat wil niet 
zeggen dat er niet op de actuele situatie kan worden ingespeeld en er geen sprake is van wendbaarheid 
en flexibiliteit. Zo participeert Keyport in het MKB Limburg Coronacrisisplan. Ook wordt er met lopende 
projecten ingespeeld op de actuele situatie, bijvoorbeeld door het organiseren van een online stagemarkt 
op 2 juni met pitches van MBO, HBO en WO studenten. Voor de overige initiatieven verwijzen wij u graag 
naar de website van Keyport, www.keyport.nl

Daarnaast bevat het Routeplan de hoofdlijnen voor de komende jaren, jaarlijks wordt er een Jaarplan 
opgesteld om op de actualiteit te kunnen inspelen. U wordt hier (via de TILS lijst) van de op de hoogte 
gesteld.

Vraag
De omslag naar een circulaire economie is een prima ambitie. Wij vragen eveneens aandacht voor de 
‘zuinige economie’. Deze is gericht op het zo weinig mogelijk gebruik maken van materialen en 
grondstoffen.
Bent u bereid om deze ambitie eveneens op te nemen in het routeplan?
Antwoord
In een circulaire economie worden producten gemaakt die lang meegaan, opti¬maal (kunnen) worden 
benut en zo zijn ontworpen dat gebruikte grond¬stoffen en materialen zo lang mogelijk in de 
economische kringloop blijven. Een circulaire economie let op hergebruik, reparatie, recycling en het 
eventueel terugwinnen van energie na gebruik. Dit komt overeen met uw definitie van ‘zuinige economie’ 
waardoor het opnemen van een extra ambitie overbodig is.


