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Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Ja, raadsvoorstet EAP

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuitlehouder Wethouder Verbraak

Schriftelijke vraag

U stelt in het voorwoord van het EAP Roosendaal dat het EAP is opgestetd samen met ondernemers
en het onderwijs.

1. Welke ondernemers zijn er bij betrokken?
2. Zijn naast het Kettebeek College ook het Zoomvliet Co[[ege, de middetbare scholen en de

omliggende Hogescho[en (o.a. Hogeschool Avans, Fontys en de NHTV lnternationale Hogeschool)
betrokken bij het EAP Roosendaal?
- 7o ja, op wetke wijze biedt dit ptan iets voor het onderwijs in Roosendaal en de regio?
- Zo nee, waarom niet?

ln het kader van het arbeidsmarktoffensief tijkt ons een inbreng vanuit de FNV noodzaketijk, maar
ook van de RWB en de RpA.

3. Op wetke wijze zijn deze partners betrokken bij het EAP Roosendaal en wat is hun reactie
op het EAP Roosendaal?

U zet in op 2000 nieuwe arbeidsptaatsen eind 2018.

4. Op welke banen zet u in en voor wetke doetgroepen?

U trekt maximaal € 175.000 uit voor het arbeidsmarktoffensief. Hiervoor heeft u een aantal acties
geformuteerd.

5. Wetke concrete afspraken zijn hierover gemaakt met werkgevers, het onderwijs en overige
maatschappelijke partners?

6. Op welke manier geven gemeente en ondernemers invulting aan sociat return on investment
mede in retatie tot bijvoorbeeld de WVS-groep?

U geeft aan dat de financiering 'meeademt'

7. Waarom een maximering dan vanuit de imputsbijdragen voor de diverse acties op alte
sporen?

8. Hoe komt u tot de verdeling van € 1.200.000? Acht u dit getet op het
werkgelegenheidsvraagstuk niet wat scheef door met name subsidies uit te deten en haast
niet te investeren in werkgetegenheid?

U omschrijft dat Roosendaal van oudsher een 'handen uit de mouwen-mentaliteit' heeft. Een
praktische inslag, een goede basis voor ondernemerschap. Ondernemerschap juichen we uiteraard
toe.

9. Heeft Roosendaal gelet op uw analyse juist niet meer aan 'praktische' banen? Denk ook aan
de gerichte praktijkopteidingen die Roosendaat rijk is.



Het EAP Roosendaa[ dient mede om als lokale overheid te investeren in nieuwe ontwikketingen, die
bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van de lokale samenleving in economisch, sociaat of
ruimtelijk opzicht. lnnovaties die bijdragen aan het versterken van de kwatiteit van de
Roosendaatse samenleving. De bijdrage, zoals in het kader van de Zorgeconomie, de binnenstad en
de woonagenda, moet zichzetf op termijn terugverdienen.

10. Kunt u concreet aangeven hoe dit is vertaald in het EAP Roosendaat?

Uitgangspunt t.a.v. de Zorgeconomie is dat Roosendaal zich samen met de partners in de zorg
regionaal een positie wil verwerven ats kenniscentrum van de stimme en innovatieve zorg. ln 2013
is het actieprogramma Speerpunt Zorgeconomie vastgestetd. De totale investering bedraagt bijna 4
mitjoen euro, voor de hetft opgebracht door het private partijen. De provincie Noord-Brabant, de
Europese Unie en de gemeente verdelen de andere hetft.

1 1. Kunt u aangeven wat tot op heden is geihvesteerd, door wie, en wat heeft het opgeteverd?

De gemeente Roosendaal heeft met een voorfinanciering borg gestaan voor de oprichting van een
Care lnnovation Center. Er is tot en met 2015 in totaal € 700.000,00 beschikbaar gestetd.

Bij de start gaf de gemeente aan dat de opdracht is, om het zorgaanbod te laten voldoen aan de
vraag van de patiënt. Met ats uitgangspunt dat de patiënt zo lang mogetijk zelfredzaam btijft. Dit
kan door het benutten van goed opgeteide medewerkers die vertrouwd zijn met en toegang hebben
tot de nieuwste toepassingen en technieken. Roosendaal heeft een aantal grote werkgevers in de
zorgsector binnen de gemeentegrenzen en ook een gerenommeerde (v)mbo opteiding voor deze
sector. Voor de komende twintig jaar zijn er in West-Brabant nieuwe medewerkers nodig die zijn
opgeteid in de specialistische zorg. De sector is nu a[ goed voor twintig procent van de totale
werkgelegenheid in West-Brabant. Dit percentage stijgt naar verwachting jaartijks nog attijd. De
gemeente streeft met het actieprogramma meer banen in de zorg voor hoger opgeteiden na en een
stijging van het aantal ondernemingen dat in de zorgomgeving actief is. Door zich te presenteren
ats zorgstad bij uitstek, wil Roosendaal zich onderscheiden van andere grote steden in de regio. Er
wordt hard gewerkt aan een logische organisatie van de reeds aanwezige zorg. Het verder vorm en
inhoud geven van de zorgeconomie gebeurt in nauwe samenwerking met het onderwijs, de
zorginsteltingen en het bedrijfsleven.

12. Kunt u aangeven op welke wat er is gebeurd met de € 700.000 voor het CIC?

13. Op wetke wijze participeren marktpartijen en het onderwijs?
14. Wanneer staat het CIC op 'eigen benen'?
15. Hoe staat het met de ontwikketing van de werkgetegenheid sinds de start van het speerpunt

Zorgeconomie? Stuit dit aan bij ons onderwijs, kortom meer banen in de zorg?
16. De zorginnovaties kunnen voor meer zelfredzaamheid zorgen bij de patient, hoe is uw visie

op de inzet van het zorgpersoneel wat wetlicht in de toekomst niet meer nodig is? Denk
hierbij aan het voorbeetd van het zetfstandig aan- en uittrekken van steunkousen versus de
thuishulp.

Met het lnnovitapark richt u zich met name op startups, cross care, woon- en zorginnovaties en
organische ontwikketing.

17. Bedoett u met lnnovitapark niet gewoon te komen tot een daadwerkelijke Zorgboulevard in
Stadsoevers waarbij Roosendaat het ktoppend hart is?

18. Op wetke wijze draagt lnnovitapark bij ats banenmotor voor Roosendaal? Kunt u dit
concretiseren?

U pteit voor een voortzetting van het Starterscentrum Roosendaal.

19. Op wetke wijze wordt dit ingepast binnen het Werkptein Hart van West-Brabant, zoats door de
andere gemeenten is gedaan?

20. Waarvoor dient de € 140.000 per jaar?

Het Starterscentrum Roosendaal geeft aan over de periode 2010-2014€8.278.400,- te hebben
bijgedragen aan de economie en 1.035 arbeidsplaatsen te hebben toegevoegd.



21. Kunt u deze cijfers nader duiden, concretiseren? Waarop is het bedrag gebaseerd?
Arbeidsptaatsen, in wetke sectoren en hoe komt men aan dit aantat?

ln het licht van de Stedetijke Economie lijkt ons ook van belang hoe Roosendaat zich positioneert
qua citymarketing, detaithandet en het evenementenbeleid. Dit komt niet terug in het EAP.

22. Waarom niet?

Namens de PvdA-fractie
Michael Yap



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

Ondernemers zijn op verschittende manieren betrokken. Op overkoepetend niveau zijn BZW
en TTR vanaf het begin betrokken. De ktankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van
onderwijs, grote en kleine bedrijven, en de gemeente. Bij de diverse sporen en
deelprojecten is daarnaast een veetheid van bedrijven, instettingen en organisaties, zowel
lokaal als regionaal betrokken. Tijdens verschitlende bijeenkomsten zijn gericht bedrijven
en instellingen per spoor betrokken; bij de stotbijeenkomst in juti waren a[[e ondernemers,
instettingen en geinteresseerden uitgenodigd.

Behalve atgemene betrokkenheid (bij het hele EAP of per spoor) zijn ondernemers
betrokken bij diverse onderscheiden projecten. ln de uitgewerkte actietijnen (pag 20 t/m
42van het bijtageboek bij het EAP) kunt u zien welke bedrijven bij wetke actie betrokken
zijn.

2. Bij het EAP zijn de votgende scholen/onderwijsinstettingen betrokken: ROC Kettebeek, ROC
Zoomvliet, ROC Markiezaat Coltege, Da Vinci Cottege (VMBO), het Radius College,
Verkeersschool Wittem Verboon, het LeerWerkloket (waarin diverse onderwijsinstellingen
zijn betrokken), Avans NHTV en Hogeschool Zeeland.

Bij Human Capitat Agenda Logistiek is ROC Markiezaat College uit Bergen op Zoom
betrokken, omdat zij de MBo-opl.eidingen Logistiek in de regio verzorgen. ln overteg tussen
ondernemers en het Da Vinci Cottege (VMBO) werkt de laatste aan het starten van een
logistieke opleiding in Roosendaal. Ook het Radius Cottege doet actief mee aan de Human
Capitat Agenda. Verkeersschool Mltem Verboon is nauw betrokken bij de Dag van de
Logistiek; het LeerWerkloket en verschittende onderwijsinstettingen bij "Make a move".
Avans NHTV, Kellebeek, Zoomvliet, Hogeschool Zeetand en Da Vinci cottege, (van vmbo
t/m HBO) opteidingen uit de directe omgeving zijn zowet betrokken bij de acties van het
CIC ats betrokken bij de opzet en ontwikketing van het EAP, deet zorgeconomie.

Voor het onderwijs biedt de tripte hetix-samenwerking in het EAP korte lijnen naar
ondernemers, zodat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt optimaat is. Hierbij wordt
gekeken of er genoeg instroom is in opleidingen van kansrijke sectoren, het aangeboden
curricutum aanstuit bij de personeetsbehoeften van de werkgevers en of de doorstroom van
VMBO-MBO-HBO op etkaar zijn afgestemd.
EAP-projecten bieden mogetijkheden om ouderejaars studenten a[ lerend hun onderneming
te taten opstarten in een incubator-omgeving. Tenstotte bieden korte lijnen én het beoogde
lnnovitapark mogetijkheden goede stages of leerwerkpl,ekken te organiseren.

3. De RWB en RPA zijn tijdens de totstandkoming van het EAP Roosendaal geinformeerd en
betrokken bij een aantal van de deetacties. De afstemming met het Uitvoeringsprogramma
van het Rpa vindt momenteel plaats.

De ambtetijke reactie van RWB op het EAP is positief. Zij geeft ambtetijk aan dat het EAP

een goed voorbeetd is van triple hetix-samenwerking, die prima past bij het regionaat
economisch beteid en bij de verwachte uitwerking van provinciate economische
structuurversterkingsmaatregeten. Er is geen bestuurtijke reactie gevraagd of ontvangen.

De FNV is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het EAP, maar ik nodig hen
graag uit om hun betrokkenheid bij het Arbeidsmarktoffensief te bespreken.

4. Het doel van het EAP is: banen. Banen voor NU: onder meer door werknemers en
werkzoekenden de mogetijkheid te bieden tijdig de juiste (om/bij-)schoting te votgen, en
werkzoekenden in contact te brengen met potentiële werkgevers en/of stage-
cq.teerwerkplekken. Banen voor MORGEN: zorgen dat de Roosendaalse bedrijven kunnen
groeien, en dat nieuwe bedrijven in de voor Roosendaat betangrijke
arbeidsmarktsegmenten zich hier vestigen. En Banen voor OVERMORGEN stimuteren van
innovatie, zodat de groei op termijn en de aantrekketijkheid van de regio worden geborgd

De gemeente creeiert zetf geen banen. Wij zetten in op het versterken van het
vestigingsktimaat, zodat Roosendaal en West-Brabant een nog aantrekketijker ptaats



De gemeente creêert zetf geen banen. Wij zetten in op het versterken van het
vestigingsktimaat, zodat RoosendaaI en West-Brabant een nog aantrekketijker ptaats
worden om een bedrijf te vestigen of groei te reatiseren. Dat moet uiteindetijk resutteren
in een werkgetegenheidsgroei van 2000 banen. Die zullen in atte sectoren te vinden zijn. De
meeste kansen voor groei in Roosendaal zien wij in het modern logistiek-industrieel cluster,
dat ook een "enabler" is voor andere sectoren - dus werkgelegenheid - in de regio, en in de
"stedelijke economie", die zowel ruimte biedt aan startende ondernemers, verzorgende
beroepen, bouw en detailhandet, als aan een zorginnovatiecentrum. Daar waar wij direct
invtoed hebben zetten we vooral in op meer banen op MBO-niveau, omdat dat de groep is
waar de grootste knetpunten worden verwacht. Een doetgroep die bovendien
bovengemiddetd vertegenwoordigd is in Roosendaat. Daarnaast wordt ism bijvoorbeeld
"Transvorm" bezien of en op wetke manier MBO-ers succesvol kunnen doorstromen naar
HBO. Met name in de zorg tijkt er toenemende mate vraag te zijn naar HBO banen.

5. ln het bijtageboek zijn de acties van het Arbeidsmarktoffensief opgenomen op pagina 21

tl m 27 . ln aanvutling daarop kan ik u het votgende melden:
Met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de votgende afspraken
gemaakt:

Tot en met 2016 bemiddelen we in totaal 200 werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt op basis van de met werkgevers gemaakte baanafspraken. Het
muttidisciptinair team (MDT) van het Werkptein Hart van West-Brabant zal 33
werkzoekenden ptaatsen bij de overheid en 167 bij ondernemers.

Thuiszorgorganisaties hebben voor 2016 inmiddels 1 5 BBl-opteidingen richting de zorg op
MBO-niveau 3 toegezegd. Hiermee kan het project Wetstagen worden uitgevoerd in de
regio. Verkeersschool Wi[[em Verboon, DHL en het Sectorinstituut hebben toegezegd de Dag
van de Logistiek Roosendaal in 2016 wederom te wi[[en organiseren. Een groot deel van de
deelnemende werkgevers van de Dag van Logistiek Roosendaat in 2015 hebben toegezegd
ook volgend jaar te witten deetnemen. De Dag van de Logistiek heeft 15 banen en een fors
aantal vervotggesprekken opgeteverd

Het Make a Move Event krijgt dit jaar nog een vervolg voor de doetgroep MBO niveau 2 die
dit jaar de opteiding zal afronden. Een groot aantal werkgevers neemt deel aan de
banenbeurs om deze doetgroep naar de arbeidsmarkt te brengen.

6. De uitvoering van sociat return on investment tigt in het geheel bij het Werkptein Hart van
West-Brabant. Door middet van een bouwstenenmethode kunnen ondernemers invutling
geven aan hun verplichting. De WVS-Groep en hun kandidaten worden hierin vermeld ats

optie.

7. We wilten geen open eind-budgetten. ln samenwerking met partners hebben we een

inschatting gemaakt van de kosten van de in het EAP opgenomen projecten. Voor de korte
termijn zijn deze harder dan voor de lange termijn, mede omdat een van de voorwaarden
is dat partners bijdragen in de projecten. Voor projecten die voor 2017 zijn voorzien, is nog
niet attijd zeker welke partners zutlen bijdragen; bovendien kunnen de omstandigheden
zodanig wijzigen, dat we tegen die tijd gezamentijk bepaten beter andere projecten te
realiseren. Omdat we de bestaande lokale middelen (van gemeente en van partners) witlen
inzetten ats co-financiering om subsidies van hogere overheden te reatiseren, is het ook
niet duidetijk hoeveel extra budget er via die subsidies beschikbaar komt. Dat attes maakt
dat we wel het maximum-budget ramen (als optetsom van de kosten van de nu voorziene
projecten), maar niet kunnen aangeven op welke wijze de inzet hiervan nog kan

veranderen dan wet: welke extra mogetijkheden nog ontstaan.

8. De verdeling is gebaseerd op de in overteg met de partners geformuleerde acties, zie ook
het antwoord op vraag 7. Het imputsbudget van 1,2 miljoen euro willen wij inzetten om:
a- Het Arbeidsmarktoffensief te versterken. ln totaal geven wij in 2016 en2017 aan Werk

&, lnkomen 53 mitjoen euro uit. De 175.000 euro is bedoetd om dit offensief te



versterken, en extra Roosendaalse accenten toe te voegen aan de lokale en regionate
inzet die wij via het Werkptein al ptegen.

b- De economische structuur voor reeds sterke lokate en regionale sectoren te versterken,
zodat bestaande en nieuw te vestigen bedrijven de werkgetegenheid versterken.

c- ln regionaat verband economische innovatie te stimuteren, zodat de regio ook op lange
termijn interessant btijft voor bedrijven en werknemers. Op verschittende plekken in de
regio stimuteren we dit actief via innovatiecentra. Deze zijn gewortetd in lokaal sterke
sectoren en werken alten voor de hele regio.

Aan b) en c) geven we in 2016 en2017 in totaal 2 miljoen uit. Met het imputsbudget wordt
dit nu tijdetijk verhoogd met 1 miljoen euro. ln verhouding tot het totaal dat we aan Werk
& lnkomen/arbeidsmarktoffensief besteden, vinden we dit redetijk.

9. Er wordt in het EAP Roosendaal zeker ingezet op 'praktische' banen en praktijkopleidingen

(zie ook het antwoord op vraag 4). Onze focus ligt op de kansrijke sectoren waarin concrete
baanmogetijkheden tiggen. De acties zijn gericht op korte, middetlange en lange termijn
resultaten. De inzet op BBl-opteidingen (werken en leren) vormt hierin ook een belangrijke
actie, naast de zij-instroom trajecten en regutiere opteidingen.

10. De bijdrage aan het EAP betaatt zich vooral indirect terug. Meer banen betekent meer
koopkracht voor de Roosendalers. Bij 2000 banen (tegen een modaal sataris) gaat dat om

ca. 70 mitjoen euro bruto. Meer koopkracht betekent meer omzet voor bedrijven (lokaal,
regionaaI en bovenregionaat), en minder kosten voor huisuitzettingen, niet-betaalde

facturen e.d.. Uit onderzoek komt ook keer op keer naar voren dat "werk" de beste manier

is om te participeren, wat weer teidt tot meer wetzijn en minder maatschappetijke kosten
op diverse terreinen.

lets minder indirect is het effect van te reatiseren subsidies. Die zijn weliswaar gekoppetd

aan getd dat wij uitgeven, dus in die zin leveren ze niets op. Maar door de budgetten die
wij inzetten te koppelen aan de inzet van lokate en regionale partners, en vervotgens dat
budget ats co-financiering in te zetten voor provinciale of EU-subsidie, vergroten we het
totaal beschikbare budget, en kunnen dan dus meer doen met hetzetfde getd.

Het meest direct is het effect van het terugdringen van het aantal uitkeringen. De UWV-

uitkeringen die we voorkomen of terugdringen komen niet direct ten gunste van de
gemeentekas. Maar minder UWV-uitkeringen betekent op termijn ook minder bijstands-

uitkeringen. De uiteindetijk 75 bijstandsuitkeringen die wij wilten "winnen" met het EAP

betekent niet atteen werk voor de betrokkenen, maar ook een directe besparing van bijna 1

mitjoen euro structureet.

11. Het is ons niet duidetijk welke investering van 4 mitjoen u bedoelt? Refereert u aan de
europese subsidie die door het CIC samen met een Vlaamse en oost-Brabantse partner is

aangevraagd? De inbreng vanuit West-Brabant is dan geen 4 miljoen. De subsidie, wanneer

toegekend levert €360.000 op, waaryan €180.000 door EU wordt bijgedragen. De subsidie is

nog niet gehonoreerd.

Via het project CrossCare worden ook andere branches geinformeerd over mogetijke niches

in de ontwikketingen in de zorg zodat ook in andere branches nieuwe bedrijvigheid kan

onstaan (bijv; zorgwoningen, ict-producten die de veitigheid in huis verhogen).
Atleen a[ dit project heeft de ambitie om in de loop van komende vijf jaar 10 nieuwe
startups aan te trekken.



12. Het CIC heeft subsidie ontvangen ats bijdrage in de opzet en ontwikkeling van het CIC ats
organisatie en de opzet van het Huis van Morgen. De subsidie is besteed aan huisvesting, [oon,
ontwikket- en uitvoeringskosten.

De resuttaten zoats in het actieprogramma "Speerpunt zorgeconomie" geformuleerd zijn
allemaaI gerealiseerd:

a. Huisvesting en begeleiding van innovatieve diensten op het gebied van zorg op de
zorgboulevard.

b. Opteiding en instructie van ctiënten in het gebruik van nieuwe methoden en
technieken.

c. Opteiden en trainen van studenten in de sectoren zorg en wetzijn in het toepassen van
innovatieve methoden en technieken.

d. Huisvesting, coaching en begeleiding bij het vinden van risicofinanciering voor
startende
ondernemers op het terrein van zorgtechnotogie van de toekomst.

e. Netwerk en ptatformfunctie voor zorgorganisaties, overheid en bedrijven op het terrein
van
onderzoek en vatidatie van nieuwe methoden en technieken.

Een aantal concrete successen van het CIC die in de afgetopen 2,5 jaar bereikt zijn op een rijtje:
o De realisatie van het Huis van Morgen. Hiermee is punt a gerealiseerd.

Bovendien wordt nu een project met KBO Roosendaal voorbereid om op een mobiele wijze
zorginnovaties aan inwoners te introduceren en om behoeftes op te halen.

o ln het Huis van Morgen worden studenten, professionals, mantelzorgers, cliëntengroepen en
anderen ontvangen, rondgeleid en maken kennis met de laatste nieuwe producten die langer
thuiswonen makkelijker maken. Hiermee wordt invulling gegeven aan punt b en c.

o Het CIC organiseert bijeenkomsten voor de zorgopleidingen in WestBrabant, Zeeland. Dit heeft
oa geresulteerd in de ontwikkeling van het curriculum van de zorgopleidingen. ln de gehele
leerlijn van VMBO tm HBO wordt techniek toegevoegd in de zorgopleiding. Dit is belangrijk om
onze huidige studenten adequaat op te leiden voor de nieuwe arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan
punt c.

o CrossCare project
CIC is partner in deze Europese subsidie aanvraag welke tot doel heeft ondernemers te
faciliteren bij het ontwikkelen van nieuwe zorg producten en diensten. CIC werkt samen met
Brainport Slimmer Leven proeftuin, de provincie, Licalab (Turnhout).
De regio West-Brabant investeert €90.000, de Provincie €90.000 en Europese subsidie
€180.000 (verdubbeld) waarmee het bedrag wordt verviervoudigd naar € 360.000. Eind 2015
besluit over toekenning.
Dit draagt bij aan punt d.

o Voor punt e, netwerk en platformfunctie heeft het CIC diverse activiteiten en
samenwerkingsverbanden :

- Er wordt een europese subsidie aanvraag voorbereid voor de unieke proeftuin ontwikkeling.
Veel proeftuinen werken "triple helix" (ondenruijs, ondernemer, overheid). CIC heeft al
vroegtijdig gezien dat juist ook de eindgebruiker (inwoner, cliënt, patiënt) een plaats moet
hebben in de proeftuin. We noemen dit "quadrupel helix."
Deze aanvraag wordt naar verwachting eind van dit jaar ingediend. Eerste feedback vanuit de
beoordelingscommissie is positief.

- Samenwerking Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal in proeftuinen aanpak (Zorg,
Biobased, Creativity, Techniek en Logistiek).

- Nationaal: Enoll erkenning als Europese proeftuin (1 van de 5 proeftuinen in Nederland naast
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en 2 in Oost Nederland) september 2014

- Nationaal: Eerste regiopartner van Alles is gezondheid, het programmabureau van de 4
ministeries op het gebied van preventie

- Europees: initiatiefnemer van het DWELL1 project voor Nederland, totale aanvraag€ 4
miljoen, voor Nederlandse regionale partners investering €2201k, totaal Nederlands project€
7001k (600/0 subsidie) besluit over toekenning in november 2015,

- lnternationaal: Partner van Aging2.O Sillicon Valley op 1 oktober start event in Breda, CIC is
strategisch partner van Aging2.0 bestuur van Nederland

1 Dwftt; project om zorg voor diabetespatiënten te verbeteren, samen met o.a. partner in U.K



27 innovatieprojecten met partners uit de Quadrupel helix en cross sectoraal waarvan het
Huis van Morgen en het Kellebeek Project er 2van zryn.
Het CIC en de gemeente Roosendaal zijn gewaardeerd partner van de provincie op het
gebied van "Langer thuiswonen" ( Ambient assited Living (AAL) programma) en "Gezond en
Actief ouder worden" (Active Healthy Aging (AHA) programma).
Er is verbinding gemaakt met zowel de regio als met Vtaanderen en met Oost-Brabant,

Brainport om gezamentijk (efficiënter) door te ontwikkelen.

13. Zoats u ook vanuit de inspraak van het CIC hebt kunnen vernemen is het oorspronkelijke
"speerpunt zorgeconomie" vormgegeven door de focusgroep Zorg; vertegenwoordigers van
diverse zorginstetlingen en zorgorganisaties die sinds jaar en dag in Roosendaal werkzaam zijn.
Bijv. Stg. Groenhuysen, TWB thuiszorg, SDW, S&Lzorg, Rabobank Roosendaat, Bravis (Franciscus
ziekenhuis), AAW.
Tevens is het goed om te weten dat de situatie rondom zorg, zorgeconomie niet vergetijkbaar is
met andere branches zoals [ogistiek. ln de zorgzijn de meeste ondernemers (insteltingen,
organisaties) rijksgefinancieerd of door gemeente gefinancieerd. Er zijn (nog) nauwetijks
concurrerende bedrijfjes die zowel diversiteit als kwatiteit kunnen bieden aan de nieuwe
zorgconsument. Het is een van de rolten van het CIC om die nieuwe bedrijvigheid te stimuteren.
Dit doen zij samen met die consument, onderwijs, overheid, huidige en nieuwe ondernemers.
Slechts een voorbeetd is het organiseren van "pitchbijeenkomsten" waarbij nieuwe
producten/diensten worden geihtroduceerd aan deze "quadrupet" samenstetting.
Partijen participeren dus lettertijk in het netwerk dat het CIC heeft aangelegd met advies en
informatie. Daarnaast participeren partijen door mee te financieren in (deet) projecten en door
projecten uit te voeren. Op de website van het CIC staan diverse concrete projecten genoemd.

14. Het CIC heeft voor hun ontwikkelingen een Europese subsidie aangevraagd en een tweede in
voorbereiding. Beiden zijn zeer kansrijk en beiden hebben regionate en provinciale steun.
Wat niet realistisch is gebleken is de opdracht aan het CIC om financieel op eigen benen te
staan in 2016. Subsidietrajecten duurden langer dan verwacht. De in het Raadsbesluit
genoemde OPzuidregeling bteek niet benaderbaar (gewijzigde criteria) en de Europese lnterreg
werd 2 jaar uitgestetd.
Het CIC heeft wel

- jaarlijks REAP (economie subsidie van de provincie) ontvangen.
- 2 Europesse subsidieaanvragen (1 ingediend, I in voorbereiding)
- Het businessmodel verder ontwikkeld. Er zi¡n al inkomsten uit "lidmaatschap" en

maatwerkprojecten die CIC voor partners oppakt.
- Er wordt gekeken in hoeverre de regio bereidt is tot co-financiering.

Het is inmiddels duidelijk dat drie jaar erg optimistisch was, te kort voor volledige zelfstandigheid
(ook door laag conjunctuur). Daarnaast hebben we vastgesteld dat Brainport Eindhoven na 20
jaar ook nog altijd deels subsidie nodig heeft.
Nu stopzetten van financiering aan het CIC betekent het stopzetten van deze kansrijke
ontwikketing.
Het CIC heeft toegezegd er altes aan te doen om eind 2016 de subsidieafhanketijkheid van
Roosendaa[ zo klein mogetijk te maken bijvoorkeur te kunnen stoppen.

15. Bij aanvang van het Speerpunt zorgeconomie was men zeer optimistisch over het aantal banen
in de zorg. De gevolgen van nieuw overheidsbeteid, de decentratisaties, geven echter minder
reden tot optimisme.
Het is onvermijdetijk dat er verschuivingen gaan ptaatsvinden in de zorg; bestaande functies
zulten verdwijnen, er zullen andere functies bij komen. Het totaal aantal banen in de zorg laat
zich, btijkens gegevens van o.a. CBS, stecht voorspetten. Er zutten zeer waarschijntijk geen
banen bij komen in de zorg. We richten ons vooral op de werknemers zodatzij of in de zorgof
buiten de zorg kunnen btijven werken. Werkgevers richten zich ook op her- en bijscholing van
hun werknemers.
We, het onderwijs, richten ons op de studenten zodat zij met het juiste c.v. afstuderen en ook
als ondernemer, zzp-er aan de stag kunnen.
Samenvattend; het aantaI banen in de bekende zorginsteltingen/organisaties zalzeer
waarschijntijk minder worden.
We richten ons op nieuwe bedrijvigheid (waaronder startups). Deze bedrijvigheid zal niet
specifiek toe te rekenen zijn aan "zorg" of "welzijn" omdat er nieuwe combinaties worden
ontdekt en ontwikketd zoals bijv. zorgtogistiek de markt waarop Jan de Rijk togistics zich een



positie op verwerft. Het totaa[ aan banen in Roosendaal willen we laten stijgen, zodanig dat
baan verlies in de zorg gecompenseerd kan worden.

16. Deze vraag is bij vraag 15 mede beantwoord.

17. Dat ktopt. ln de oorspronketijke ptannen van Stadsoevers werd de ambitie Zorgboulevard
vormgegeven. Echter, inmiddels heeft het Kettebeek de naam Zorgboutevard gepositioneerd als
hun succesvolle project en zal het verwarring geven ats we de ontwikketing in Stadsoevers,
Roosendaal ook zo gaan noemen. De naam innovitapark geeft bovendien ruimte om de naam
"zorgstad" ruimer in te vu[[en; zoats bij vraag 1 5 geantwoord zien we vooral ook kansen in
andere sectoren/branches ontstaan in combinatie met zorg. lnnovatie en vitaliteit zijn daarin
de kernwoorden= innovita is de samentrekking ervan.
ln het eindbeeld dat we voor ogen hebben huisvest het innovitapark een innovatie- en
kenniscentrum ten gunste van de regio. Het huisvest diverse bedrijven die zorgproducten en -
diensten (in de ruime zin zoals hierboven verwoord) leveren binnen en buiten Roosendaal en
een incubatorcentrum waar startende bedrijven (zowel vanuit het onderwijs ats vanuit
inwoners) hun onderneming starten. ln deze ontwikketing vormen het CIC met at haar partners
en het Keltebeek met de "Zorgboutevard" cruciale katatysatoren.

18. Bedrijven, regio's en steden die niet innoveren, verliezen uiteindetijk hun economische functie
De waarde als "banenmotor" is er zeker - en moet zich op de middellange termijn ook vertalen
in aantatten startups, en groei van de gevestigde bedrijven. Op dit moment is dit nog niet in
concrete aantatten te vertaten. Zie ook het antwoord bij 15.

Met de "infrastructuur" van afgetopen jaren wordt de aantrekketijkheid van de Roosendaalse

zorgeconomie vergroot.
Het CIC heeft snetler dan verwacht zich kunnen profileren en positioneren. Deze goede naam
heeft aantrekkingskracht voor RoosendaaI en WestBrabant voor andere organisaties en
bedrijven welke nieuwe zorg diensten en producten willen ontwikketen of beschikbaar hebben
voor onze inwoners.
De volgende fase kan nu van start gaan; het aantrekken van (innovatieve) bedrijvigheid gericht
op langer gezond,zelfstandig thuiswonen.

Er is een stevig fundament getegd waar het EAP nu verder op kan bouwen.

19. De uitvoering van de BBZ-regeting (ondersteuning voor bijstandsgerechtigden) wordt per 1

januari 2016 geüniformeerd en uitgevoerd door het Werkplein Hart van West-Brabant. De

dienstverlening van het Starterscentrum Roosendaa[ biedt toegang voor een bredere
doelgroep en levert een bijdrage aan de economische ontwikkelingen in de regio. De

diensten van het Starterscentrum Roosendaal kunnen vanuit het Werkplein als

complementair gezien worden.

20. De gelden worden beschikbaar gestetd voor het gehete aanbod aan diensten van het
Starterscentrum Roosendaal op de vestigingen Leemstraat en Motenstraat. De diensten die
onder andere geboden worden zijn: doorverwijzing naar partners voor specifieke
vraagstukken, organiseren van workshops en netwerkbijeenkomsten, business coaching en

begeteiding bij financiering en huisvesting.

21. De Starterscentra West-Brabant hebben in vier jaar tijd in totaal 796 starters ondersteund.
Voor de berekening van het aantal arbeidsplaatsen is de factor 1,3 toegepast. Dit betekent
dat 1 starter zotgt voor 1,3 FTE aan werk (de ondernemer zetf, medewerkers en/of externe
inhuur). De economische bijdrage is bepaatd met behulp van de volgende uitgangspunten:
80% van de starters die door de Starterscentra zijn ondersteund zijn uiteindetijk gestart ats

ondernemer. T5%van deze starters heeft dit veel beter kunnen doen door ondersteuning
vanuit het Starterscentra. ledere starter is goed voor 1,3 FTE. De economische waarde van

een FTE is volgens gebruiketijke normeringen gewaardeerd op € 40.000.

22. Dit komt niet terug in het EAP omdat dit a[ in bestaande acties is geborgd. Hiervoor is
geen extra impuls nodig.



Hoogachtend,
Het Cotlege van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,

Verbraak
Economie


