Terugkoppeling voor wethouders Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het
bestuurlijk overleg EOA Midden-Holland d.d. 11 oktober en 6 december 2018
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Midden-Holland hierbij de bestuurlijke terugkoppeling om colleges en raden te informeren over
de bespreking in de vergaderingen van 11 oktober en 6 december 2018.
1
Resultaten consultatieronde
Aan de hand van de uitkomsten van de consultatieronde bij de portefeuillehouders economie en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de vijf gemeenten, is stilgestaan bij trends en vraagstukken
waarbij regionale samenwerking gewenst en/of nodig is.
Geconstateerd is dat er een aantal actuele ontwikkelingen en opgaven ligt met een regionaal karakter.
Zo zijn de verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie
aangedragen als onderwerpen die zich lenen voor een regionale aanpak.
Qua werkwijze is de voorkeur uitgesproken voor het werken in projectvorm en een intensivering van de
samenwerking met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs.
In de aanloop naar de actualisering van de strategische agenda Midden-Holland, waaronder die van het
programma Economie Onderwijs Arbeidsmarkt, is het belangrijk om kennis te hebben van de
economische structuur van de regio, naast demografische ontwikkelingen en trends. Eerder is een
dergelijk overzicht gemaakt: klik hier voor het rapport Region building in Midden-Holland uit 2010.
De leden van het overleg hebben besloten om een update van dat document te laten maken.
Bureau Blaauwberg (steller van het rapport Region building in Midden-Holland) is gevraagd om een
startnotitie te maken en aan de hand daarvan een discussie te openen over de economie van MiddenHolland. Het doel van deze gezamenlijke inzet van onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten is meerledig,
namelijk het delen van kennis, het opbouwen van een economische visie en handelingsagenda en
versterking van het beleidsnetwerk in Midden-Holland.
2
Samenwerking scholen voortgezet onderwijs vernieuwing technisch vmbo
Het rijk stelt structureel € 100 miljoen beschikbaar als extra investering voor alle vmbo-scholen met een
techniekprofiel. Het doel hiervan is om goede samenwerking tussen scholen te stimuleren en te
bevorderen dat er overal in Nederland goede technische opleidingen zijn.
Omdat de arbeidsmarkt overal anders is en daarmee de vraag naar technisch personeel verschilt, kan
het onderwijsaanbod per regio verschillen. De scholen is daarom gevraagd om voor 1 april 2019 een
regionaal plan in te dienen. Het plan moet zijn opgesteld met relevante regionale partijen, scholen, mboinstellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Op basis van deze plannen kunnen scholen vanaf
2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen.
Het sleutelwoord bij een beroep op deze extra ‘techniek-gelden’ is samenwerken, zowel bij het opstellen
van een plan en het tijdig indienen van een aanvraag, als bij de uitvoering ervan. De samenwerking
moet gezocht worden bij minimaal 1 vmbo-school in de regio.
In en rond Midden-Holland zijn er diverse initiatieven tot samenwerking tussen scholen voor een
succesvol beroep op deze techniekgelden. In de vergadering van het triple helixoverleg van 6 december
hebben het Driestarcollege, het Coenecoop College, het Schoonhovens college en het SPB Rijnstreek
hun plannen gepresenteerd. De presentaties hiervan vindt u hier.

De initiatieven van de diverse scholen konden op veel waardering rekenen van de leden van het triple
helixoverleg. Het belang van deze samenwerking en de uitwerking van de plannen is breed
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onderschreven en ondersteund. De initiatiefnemers is gevraagd om de diverse actieplannen zorgvuldig
te borgen en te coördineren.
Ook is stilgestaan bij de vraag welke bijdrage een gemeente bij de uitvoering van deze plannen zou
kunnen leveren.
De initiatiefnemers gaan verder met de uitwerking van hun plan. Uiterlijk 1 april 2019 moeten de
scholen voor voortgezet onderwijs een regionaal plan indienen bij het ministerie van OCW.
Tijdens het triple helixoverleg van 27 juni 2018 zal dit punt opnieuw geagendeerd worden, onder andere
met aandacht voor eventuele gemeentelijke bijdrage(n).
3
Regionale kantorenstrategie Midden-Holland
De gemeente Gouda verzorgt namens de samenwerkende gemeenten in Midden-Holland de
totstandkoming van de nieuwe regionale kantorenstrategie. Die strategie zal, naast een schets van de
bestaande kantorenmarkt – ingaan op mogelijkheden en kansen en hoe die te benutten. Met de nieuwe
strategie willen de gemeenten in Midden-Holland de kantorenmarkt in deze regio positioneren en
daarmee tegelijkertijd voldoen aan het vereiste van een nieuwe kantorenstrategie per 1 maart 2019
(Visie Ruimte en Mobiliteit, provincie Zuid-Holland).
Het opstellen van de strategie gebeurt door de Stec groep. Vanwege het regionale belang en de zorg
om de strategie tijdig te kunnen afronden, hebben de leden van het overleg ingestemd met de door
Gouda gevraagde financiële bijdrage ter medebekostiging ten laste van het budget programma
Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland.
In aanloop naar het opstellen van de strategische visie op de kantorenmarkt in Midden-Holland, hebben
de leden van het triple helixoverleg EOA van 6 december aan de hand van een aantal discussiepunten
de mogelijke richtingen van de visie besproken.
4
Regionale visie detailhandel Midden-Holland
De totstandkoming van deze visie wordt verzorgd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daarbij is
gekozen voor een werkwijze ‘ bottom-up’. Aan de hand van actueel cijfermateriaal, trends en lokale
profielen komt de visie tot stand. De verbinding tussen gemeenten, provincie en retail in ruimtelijke en
relationele zin is daarbij van groot belang.
Inhoudelijk bestuurlijke presentatie van trends, cijfers en een gezamenlijke verkenning naar de visie
vond plaats tijdens een ronde tafelbijeenkomst met de portefeuillehouders op 12 november 2018.
Voor een actueel overzicht van ontwikkelingen in de retail en een analyse daarvan is bureau Locatus
ingeschakeld.
5
Regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland
De conceptanalyse van vraag en aanbod naar bedrijventerreinen in Midden-Holland zal op korte termijn
ter bespreking aan een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de regio worden aangeboden. De
uitkomsten van die bespreking worden meegenomen bij het opstellen van de regionale visie op de
bedrijventerreinen. Daarin gaat het niet alleen om m2 en kwantiteit, maar voor ook om de kwalitatieve
aspecten van de bedrijventerreinen in de regio.
De planning is om de conceptvisie in het triple helixoverleg EOA MH van juni 2019 ter bespreking aan
te bieden.
6
Logistieke corridor A 12
De gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland en VNO-NCW
West hebben overeenstemming bereikt over het gezamenlijk werken aan een logistieke hotspot A12.
Afspraken daarover zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst die op 19 februari 2018 is getekend.
Deze overeenkomst is het begin van een langjarige samenwerking. Om die samenwerking goed te
verankeren, concrete afspraken te maken en voldoende middelen beschikbaar te krijgen, zal een
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Samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden getekend. Voor de uitwerking van de SOK is een
programmaplan met een aantal programmalijnen opgesteld.
Na de eerste presentatie en toelichting van het programmaplan in het triple helixoverleg Economie
Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland van 21 juni 2018 en een verdiepende bestuurlijke bespreking
in november 2018, is tijdens het triple helixoverleg van 6 december aan de samenwerkende gemeenten
is de vraag voorgelegd of en zo ja aan welke programmalijn(en) zij willen meewerken.
Afgesproken is dat gemeenten individueel bepalen of en zo ja zij deelnemen aan één een of meerdere
programmalijnen. Terugkoppeling hiervan vindt plaats in het eerstvolgend triple helixoverleg in 2019.
De ontwikkeling van deze logistieke hotspot staat in de strategische agenda van de regio MiddenHolland. Daarom is het belangrijk dat de samenwerkende partijen bij Economie Onderwijs Arbeidsmarkt
Midden-Holland op tijd geïnformeerd worden over voortgang en initiatieven. Nadere afspraken over
efficiënte terugkoppeling over dit onderwerp in het triple helixoverleg EOA MH zijn nodig. Daarom zal
ook dit geagendeerd worden voor het eerstvolgend triple helixoverleg.
7
Vervolgonderzoek containeroverslagterminal Midden-Holland
Eén van de programmalijnen van het programmaplan voor uitwerking van de logistieke corridor A 12 is
het vervolgonderzoek containeroverslag regio Midden-Holland. De mogelijkheden, nut en noodzaak van
een containeroverslag zijn onderzocht door het bureau Panteia. De regio Midden-Holland heeft hieraan
een financiële bijdrage geleverd.
Het eindrapport van dit verkennend onderzoek is kort besproken in het triple helixoverleg van 6
december. Op basis van de uitkomsten van de voorkeurslocaties van dit onderzoek bereiden
gemeenten inhoudelijk een standpunt voor. De uitkomsten hiervan worden verwacht in het eerste
kwartaal van 2019. Het definitieve rapport vindt u hier
8
Kom Binnen Bij Bedrijven
De samenwerkende gemeenten hebben afgesproken om ook in 2019 mee te doen aan het project Kom
Binnen Bij Bedrijven: een laagdrempelige manier om bedrijven en werkzoekenden snel en gemakkelijk
met elkaar in contact te brengen. Het project startte enkele jaren geleden in Woerden, en is de
afgelopen jaren in samenwerking met Alphen aan den Rijn en Woerden uitgevoerd.
De individuele gemeenten financieren de coördinatie voor de gezamenlijke uitvoering van dit project. De
uitvoering van het project in 2019 gebeurt eveneens lokaal met maatwerk.
9
Informatieve regionale raadsledenbijeenkomst 10 december 2018
Op 10 december 2018 heeft de voorzitter van het overleg, wethouder Jan Vente, het bestuurlijk overleg
Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland vertegenwoordigd tijdens de regionale
raadsledenavond. Raadsleden werden geïnformeerd over alle regionale programma’s in de
netwerksamenwerking, konden vragen stellen en inbreng leveren voor de regionale programma’s.

