Wezenbeek

UNANIEM AANGENOMEN
Agendapunt 7a
Motie 1 ‘Roosendaalse Brain Challenge’
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 19 september 2019, gehoord hebbende de
beraadslagingen over raadsmededeling 24-2019 Economische koers Verbinden, vernieuwen en uitdagen;
Constaterende dat:
• De MKB-sector van groot economisch belang is in Roosendaal;
• De ambitie vanuit de economische koers sterk gericht is op innovatie en vernieuwend
ondernemerschap;
• De rol van de gemeente rondom innovatie in het bedrijfsleven aanjagend, stimulerend en faciliterend
is
• Het ‘verdienvermogen’ van Roosendaal verbonden is aan de investeringen die we doen in kennis en
innovatie.
• De aantrekkingskracht van Roosendaal voor ondernemers sterk afhangt van de kennisinfrastructuur
en de innovatiekracht
• De positionering van Roosendaal door middel van smart city (binnenstad), living labs en innovitapark
sterk gericht is op een moderne, innovatieve gemeente
Van mening zijnde dat:
• Ondernemers in de MKB-sector wel willen investeren in innovatie maar weinig tot moeizaam aan
middelen (tijd/geld) kunnen komen;
• Andere Roosendaalse MKB’ers die wel tijd hebben en een oplossing, niet bewust zijn van het
innovatievraagstuk bij collega-ondernemers;
• Het hoge ambitieniveau vanuit Europa, Provincie (en uit het lokale document economische koers)
gestalte gegeven moet worden door in te zetten op een gerichte actie rondom innovatie;
• De klassieke 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) gezamenlijk de mouwen moeten opstropen
om een boost in innovatie te bewerkstelligen;
• De innovatie-behoefte bij Roosendaalse bedrijven boven tafel moet komen om gezond en
economisch sterk de toekomst in te gaan;
• De kracht van het netwerk (onderwijs/studenten, Rewin, gemeente etc) ingezet moet worden om de
innovatie-challenges aan te gaan;
• Een middel als een innovatievoucher een laagdrempelig instrument is om ondernemers op dit vlak te
ondersteunen
Verzoekt het college:
1. Het initiatief van een Roosendaalse Brain Challenge in samenspraak met ondernemers, onderwijs en
Rewin uit te werken met als doel MKB-ondernemers door middel van een innovatievoucher een
boost te geven in hun innovatieve uitdagingen en zodoende meer crossovers te maken tussen
Roosendaalse MKB’ers;
2. Deze uitwerking, met financiering/dekking vanuit de economische koers ofwel het innovatiefonds,
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 voor te leggen aan de raad.
En gaat over tot de orde van de vergadering,
René van Broekhoven, Roosendaalse Lijst
Alex Raggers, D66
Sebastiaan Hamans, CDA
Adriënne Maas-Cleeren, SP
Kees Verstraten, VVD
Martijn Verbeek, VLP
Jac Wezenbeek, Fractie Wezenbeek

