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VOORWOORD 

Voor u liggen de jaarcijfers van de Regio Venlo over 2018. De Regio Venlo is een 
samenwerkingsverband van de 8 Noord-Limburgse gemeenten gericht op het gezamenlijk 
realiseren van de opgaven en ambities zoals geformuleerd in de strategische visie 'Regio in 
Balans' uit 2012. 

Onze regionale visie kent drie centrale hoofdopgaven: 
-Boeien & Binden; het zorgdragen dat de regio aantrekkelijk is voor de huidige en de nieuwe 
bewoners en bezoekers. 
-Innoveren & Vermarkten; het verder versterken van de duurzame economische structuur in 
onze regio. 
-Vitale Gemeenschappen; het creëren van een sterke sociale structuur en identiteit. 

Samen met onze regionale partners is er ook het afgelopen jaar weer stevig doorgewerkt 
aan de realisatie van deze ambities. Dat doen we als regionale overheidsorganisatie 
enerzijds door hen actief te betrekken bij onze eigen belangrijkste projecten en taken, 
anderzijds door actief aan te sluiten bij de initiatieven die zij (onder-)nemen. Aansluiten op de 
kracht van onze omgeving noemen we dat. 

In dat proces heeft ook de Europese dimensie extra aandacht gekregen, zowel wat betreft de 
mogelijkheden tot Europese cofinanciering als de aansluiting van onze regionale ambities en 
activiteiten op de Europese beleidsagenda. Voor Europa is immers de regio beleidsmatig de 
meest relevante schaal. 

De regio Venlo is een regio met een enorme potentie, zowel wat betreft regionale 
economische ontwikkeling als wat betreft de mogelijkheden om door intergemeentelijke 
samenwerking voor onze inwoners een nog aantrekkelijker woon- en leefgebied te creëren. 
Dat behoort immers uiteindelijk het doel te zijn van al onze inspanningen, het doel van ons 
werk. Een aantrekkelijke, economisch sterke en sociaal vitale regio. 

In de komende jaren willen wij voortgaan op deze weg van samenwerking. Bestuurlijk 
samenwerken aan die zaken die ons als acht samenwerkende gemeenten gezamenlijk 
verder brengen. Afgelopen jaar zijn wij samen met onze partners in de regio gestart met een 
actualisatie van onze regiovisie. Eind 2018 is besloten vooruitlopend op de actualisatie van 
de visie gezamenlijk een regionale investeringsagenda op te stellen. De op te stellen 
regionale investeringsagenda Noord-Limburg formuleert het aanbod van de regio en dient 
zowel als inzet voor de provinciale collegeonderhandelingen als voor het gesprek met het 
Rijk in het kader van de regiodeals. 

Antoin Scholten, 
Burgemeester Gemeente Venlo 
Voorzitter Regio Venlo 
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1. Voortgang regioprogramma 

In 2012 heeft de regio Venlo in haar visie 'Regio in Balans' uitgewerkt waar zij gelet op de 
regionale opgaven en ambities als 'Regio Venlo' gemeenten de komende periode 
gezamenlijk voor aan de lat staan. Opgaven en ambities die in overleg met 
maatschappelijke partners, andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen 
en inwoners vertaald zijn in regionale thema's en programma's welke de regio graag samen 
met deze partners tot uitvoering wil brengen. De regio Venlo zoekt aansluiting bij initiatieven 
in de regio. De inzet is primair gericht op het ondersteunen van de kracht van de omgeving. 
Daarnaast werken de regio Venlo gemeenten gezamenlijk aan de realisatie van opgaven 
waar ze als overheden primair voor aan de lat staan. 

De regionale thema's en programma's van de regio Venlo kennen allemaal een eigen 
dynamiek en omgeving. Slechts in een aantal gevallen wordt een bijdrage beschikbaar 
gesteld uit de regiobegroting. Alvorens daarover in de volgende paragrafen van dit 
jaarverslag verantwoording wordt afgelegd wordt in deze paragraaf per regionaal thema en 
programma een actueel overzicht geven van de voortgang in 2018. 

Agrofood en - business 
De regio Venlo heeft de ambitie tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio's van Europa 
te behoren en zelfs een wereldspeler te zijn, om zo een bijdrage te leveren aan de Europese 
thema's voedselveiligheid en voedselzekerheid. De regio richt zicht hierbij met name op 
voeding en gezondheid, meer output met minder input. 
Dit zijn namelijk de uitdagingen voor de toekomst; de markt wil weten waar voedsel en 
voedingsproducten vandaan komen en dat deze veilig en gezond zijn. Daarnaast groeit de 
wereldbevolking en houdt de groei van het landbouwareaal daar geen gelijke tred mee. Dit 
betekent dat nieuwe innovatieve oplossingen nodig zijn om meer mensen te kunnen voeden. 
De eitwitrijke producten van de regio, maar vooral ook de kennis uit de regio kunnen hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren. 
Om deze ambitie te bereiken faciliteert de regio de vorming van sterke en brede netwerken 
van ondernemers (koplopers) in de agrarische sector en gerelateerde maakindustrie en 
wordt geprobeerd de bedrijven te faciliteren in hun ontwikkeling. 
De regio Venlo (Greenport Regio Venlo) wordt in economische zin gekenmerkt door 3 
sectoren; agrofood (inclusief tuinbouw en uitgangsmaterialen), logistiek en maakindustrie. Er 
zijn sterke cross-overs tussen deze sectoren, die vaak zorgen voor innovatieve 
toepassingen. 
Greenport Venlo is het meest gevarieerde land- en tuinbouwgebied van Nederland. Het kent 
twee volwaardige ketens, dierlijk en plantaardig. Samen met Midden Limburg, Oost-Brabant, 
Zuid Gelderland en de "Region Niederrhein' net over de grens met Duitsland, is het ook een 
aaneengesloten gebied dat grote betekenis heeft op Europese schaal. Het wordt alleen nog 
niet altijd als zodanig herkend en erkend. De potentie ligt er; we moeten blijven investeren en 
zorgen dat sterkten en kansen voldoende benut worden. 

De regio kent als Greenport Venlo een groot aantal initiatieven, met een grote diversiteit. De 
verdere ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo is een belangrijke, die 
vooral bedoeld is voor de versterking van de kennisinfrastructuur en het bevorderen van de 
samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om zo te komen tot economische 
structuurversterking. Maar er zijn ook initiatieven die voortkomen uit het bedrijfsleven zoals 
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Brightbox, Feed Design Lab, Eiwitrijk en Mushroom Valley, waarbij innovatie wordt 
toegepast, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
In het voorjaar is de regionale agrofood agenda en het uitvoeringsprogramma vastgesteld. 
We zetten in op netwerken, kennis & innovatie en internationalisering om zo agrofood te 
versterken. 
In 2018 zijn de business developers aan de slag gegaan bij de campus Greenport Venlo met 
als doel bedrijven en kennis te verbinden; community building en netwerken is en blijft 
belangrijk om de agrofood sector te stimuleren. Het is in 2018 zichtbaar geworden dat de 
campus in het algemeen en de Villa Flora in het bijzonder begint te groeien tot hét brandpunt 
van kennis en innovatie in de regio op het thema agrofood. Inmiddels hebben ruim 50 
bedrijven, start-ups en langer bestaande bedrijven, huisvesting gekozen in een box in de 
Villa Flora of in de lnnovatoren. 

Diverse ondernemers initiatieven hebben stappen gezet. De campus heeft een 
projectmanager aangesteld om in het kader van "eiwitrijk" de kansen en mogelijkheden van 
"Insect Valley Europe" verder te ontwikkelen. Naast gesprekken met ondernemers hebben 
de kennis- en onderwijsinstellingen als HAS, Fontys, Citaverde en UM de eerste 
verkenningen uitgevoerd om te komen tot een curriculum insecten. 
Mushroom Valley is een onderzoek gestart om de mogelijkheden van een opleidings- en 
kenniscentrum rond champignons te onderzoeken. Het uitgevoerde marktonderzoek laat 
zien dat er in de markt een behoefte is aan zo'n faciliteit. In 2019 wordt gewerkt aan een 
businessplan om dit initiatief te concretiseren. 
In het kader van het BING fonds zijn diverse aanvragen ingediend en gehonoreerd die een 
impuls geven aan innovatie in agrofood, bijdragen aan een toekomstbestendige sector en die 
mogelijk tot nieuwe verdienmodellen leiden. 

Greenport Nederland 
De samenwerking in het kader van Greenport Nederland heeft in 2018 geleid tot een 
governance. De provincie heeft zitting in de board en de regio levert een plaatsvervanger. 
Inmiddels is een projectmanager actief. De impulsagenda Greenports 3.0 is verder 
uitgewerkt in een concept "Tuinbouwakkoord". Hierin zijn versnellingsacties of 
doorbraakacties benoemd zodat de uitgangspositie van tuinbouw en agrofood verder kan 
worden versterkt. Greenport Venlo is gevraagd het thema "logistiek" te trekken. Daarnaast is 
Greenport Regio Venlo vertegenwoordigd in de stuurgroep "Kennis & Innovatie" als 
onderdeel van de actielijn "lnnovatiepact". In dit kader is o.m. een innovatiemakelaar aan de 
slag om ondernemers, activiteiten en projecten uit de greenports aan elkaar te verbinden om 
zo meer slagkracht te ontwikkelen en ondernemers verder te helpen. Dit heeft o.m. geleid tot 
het Symposium "Plants en Veggies" in de Villa Flora waar ruim 50 ondernemers met het 
thema "inhoudsstoffen" aan de slag zijn geweest. Ook het project "Food Value Impact" is een 
voorbeeld waarin meerdere Greenports samenwerken. In onze regio zijn Horst a/d Maas, 
Venlo en Venray betrokken en wordt samen met de WUR onderzocht in hoeverre 
medewerkers bij de gemeente te bewegen zijn gezonder te eten. 

Grensoverschrijdende samenwerking in Agropo/e 
Al jaren werken we met onze oosterburen samen onder de noemer Agropole, we zijn 
gezamenlijk immers het grootste en wellicht ook de meest innovatieve agrifoodregio van 
Europa. In dit kader zijn en worden diverse nieuwe lnterreg aanvragen voorbereid. Samen 
met Greenport Gelderland en Agribusiness Region Niederrhein is het project "Agro 
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crossborders" eind 2018 gehonoreerd. In dit project worden ondernemers aan beide zijden 
van de grens aan elkaar verbonden rond de thema's biomass, nieuwe energie en innovatie. 

In het project "Food Protects" gaat het om de ontwikkeling van innovatieve technologieën/ 
nieuwe producten in de agri-food business om de mondiale concurrentiepositie van regionale 
bedrijven te verbeteren. Hiervoor zijn in 2018 diverse bijeenkomsten georganiseerd. In dit 
project levert de regio een bijdrage in de communicatie en het verbinden met bedrijven rond 
het onderwerp verwaarden van reststromen. 

In 2018 is samen met Krefeld een studie gestart om tot een grensoverschrijdend biomass 
netwerk te komen waarin partijen kennis en ervaring uitwisselen en samen komen tot nieuwe 
business. De inventarisatie van vraag en aanbod is afgerond en er worden nu stappen gezet 
om tot zo'n netwerk te komen. Een lnterreg aanvraag is in voorbereiding. 

Samenwerking in Food NL 
Tijdens de Open Days in oktober 2018 hebben 3 NL voedselregio's (Food Valley Ede 
Wageningen, Agrifood Capita! den Bosch e.o. en Greenport Regio Venlo) zich 
gepresenteerd onder de noemer FoodNL. Keyport regio Weert/ Nederweert is bij ons als 
Greenport aangesloten. 
Deze samenwerking vergroot de kracht van deze regio's om ambities op Agrofood te 
bereiken en laat zien dat we gezamenlijk kunnen bijdragen aan de voor Europa belangrijke 
thema's voedselveiligheid en voedselzekerheid. In 2019 wordt een gezamenlijke agenda 
gepresenteerd. 
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Verdienmodel Logistiek 
De regio Venlo wil haar belangrijke internationale positie binnen de mondiale logistieke 
netwerken behouden en daarvoor slim gebruik maken van bestaande contacten wereldwijd 
en door samenwerking met diverse partners binnen en buiten de regio. De logistieke hotspot 
Venlo wil als synchromodaal knooppunt op duurzame en innovatieve wijze internationale 
goederenstromen faciliteren op de Rhine-Alpine (spoor en weg) en Northsea Mediterranean 
(water) corridor. 

Overheidsspoor 
De regio en provincie investeren volop in de multimodale ontsluiting van de regio Venlo, de 
acquisitie van logistieke bedrijvigheid en versterking van de logistieke kennisinfrastructuur. 
Daarnaast levert de regio lobby-inspanningen richting hogere overheden. Hierbij wordt in 
toenemende mate samengewerkt met regionale, provinciale en (inter)nationale partners. Zo 
is de regio Venlo aangesloten bij de EGTC Rhine-Alpine en maakt de gemeente Venlo 
namens de regio sinds eind 2018 deel uit van het Europese project Vital Nodes. De lobby 
inspanningen hebben betrekking op infrastructurele dossiers, het verkrijgen van derde geld 
stromen en beleidsbeïnvloeding. Doel is opname van de drie modaliteiten (water, weg en 
spoor) en multimodale overslagfaciliteiten (barge- en railterminals) op het TEN-T kernnet 
werk en verbetering van de grensoverschrijdende verbindingen. 

Omgevingsspoor 
In SMART Logistics Centre Venlo (2014) werkt het logistieke bedrijfsleven samen met 
overheid en kennisinstellingen om de logistieke regio Noord-Limburg verder te laten 
uitgroeien tot een Europese logistieke topregio. Het logistieke programma van SMART LCV 
is opgebouwd rondom een viertal thema's ("Infrastructuur", "Arbeidsmarkt en Onderwijs, 
"Innovatie" en "Acquisitie, branding en PR"). De regio Venlo bezet één van de zes zetels in 
het bestuur van SMART LCV en enkele ambtelijke experts uit de regio Venlo nemen deel 
aan de thematische werkgroepen. SMART LCV levert omgekeerd als belangrijke stakeholder 
input voor de regionale agenda op het gebied van infrastructuur, logistiek, mobiliteit en 
onderwijs & arbeidsmarkt en is daarnaast betrokken bij de uitvoering van de regionale lobby 
agenda inzake infrastructuur en logistiek van de regio Venlo. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
Voor wat het omgevingsspoor betreft, was onze inzet in 2018 ongewijzigd ten opzichte van 
het voorafgaande jaar. Ook in 2018 hebben wij vanuit de regio Venlo, op verzoek van 
SMART LCV, onze expertise ingebracht. Hierbij wordt aangetekend dat deze ambtelijke 
experts uit de regio geen deel uit maken van de werkgroep Logistiek. Omgekeerd leverde 
SMART LCV input voor de inspanningen die wij in kader van het overheidsspoor leverden. 
Onze inspanningen in kader van het overheidsspoor zijn in 2018 wederom geïntensiveerd. 

Aangetekend wordt dat wegens het niet herinvullen van de regionale PA functie logistiek de 
gemeente Venlo de logistieke lobby activiteiten richting EU volledig naar zich toe heeft 
moeten trekken. De in 2017 samengevoegde regionale themagroepen 'Verdienmodel 
logistiek' en 'PA Infrastructuur en Logistiek' zijn na medio 2018 niet meer bij elkaar gekomen. 
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Verdienmodel proces- en maakindustrie 
De regio Venlo wil de positie van de high tech maakindustrie in de regio verder versterken en 
veiligstellen voor de toekomst door middel van het investeren en verbreden van de 
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden. 

Sinds de officiële start (eind 2013), is door industriële ondernemers, daarbij procesmatig 
ondersteund door LWV, Liof en in mindere mate de regio(gemeenten), gewerkt aan de 
verdere uitbouw van Techno Valley als het industriële platform in regio Venlo. In Techno 
Valley bundelen hightechbedrijven in Noord-Limburg, zoals Océ, lnalfa, Nunhems, WP Haton 
en Scheuten hun krachten, om de belangen van de hightech maakbedrijven in Noord- en 
Midden-Limburg te behartigen en om samenwerking te stimuleren. Het is de ambitie van 
Techno Valley om de economische waarde van deze sector in de komende jaren te 
verdubbelen. Samenwerkingen die nu tot stand komen zorgen voor oplossingen voor 
toekomstige maatschappelijke en technologische uitdagingen. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
Techno Valley Limburg vertegenwoordigt de maakindustrie in de Economie Development 
Board (EDB), zoals SMART LCV de logistiek vertegenwoordigt in de EDB. De inspanningen 
van de regio hebben zich in 2018 met name gericht op het ondersteunen van de EDB. 
Daarnaast zijn er in 2018 initiatieven van (leden van) Techno Valley Limburg die zijn 
ingediend voor financiële ondersteuning vanuit de regionale BING middelen gehonoreerd. 
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Kennisinfrastructuur 
De regio Venlo zet in op een verdere versterking en verbreding van het onderwijscluster op 
MBO-, HBO- en WO-niveau in de Regio aansluitend bij de economische speerpunten van de 
regio (logistiek, techniek/maakindustrie, agro, zorg en vrijetijdseconomie). 

De verbreding en versterking van het onderwijscluster in de regio beperkt zich niet tot 
inhoudelijke onderwijsontwikkelingen. De onderwijsinstellingen in de regio werken nauw 
samen met bedrijven in de regio. Kennistransfer van bedrijfsleven naar onderwijs en vice 
versa vormt een belangrijk onderdeel en is voor beide partijen van toegevoegde waarde. 
De combinatie van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen én kennistransfer levert een 
belangrijke bijdrage aan het innovatievermogen en de aantrekkelijkheid van de regio Venlo 
voor kennisintensieve bedrijven en jonge, hoogopgeleide professionals. 

De versterking en verbreding van de kennisinfra voor de regio is een continu proces. Daar 
waar kansen en ontwikkelingen van toegevoegde waarde voor de regio zijn, wordt actief 
geanticipeerd op deze ontwikkelingen. Zo wordt bijv. met het oog op het thema zorg ingezet 
op het realiseren van een bachelor Zorg. 
De ontwikkelingen binnen kennisinfrastructuur kenmerken zich door een sterke externe 
oriëntatie. Voor de realisatie van ontwikkelingen is intensieve samenwerking met 
onderwijspartners in de regio én het bedrijfsleven van essentieel belang. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
Ook in 2018 is door het MBO en het HBO versterkt ingezet op de samenwerking met het 
bedrijfsleven. De samenwerking tussen partijen richt zich naast het aanbieden en 
ontwikkelen van onderwijsprogramma's voor studenten meer en meer op het ontwikkelen 
van opleidingsprogramma's voor werkenden binnen het bedrijfsleven en doelgroepen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
In 2018 is het CIV Food Lab (Horeca) Gebouwde Omgeving toegekend en van start gegaan. 
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Vrijetijdseconomie 
Noord- Limburg is het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfrecreatiegebied van 
Limburg voor de 'short break' vakantiemarkt met een fijnmazig netwerk van kleine- en 
grootschalige dagrecreatieve voorzieningen in een straal van 60 autominuten. Daarbij wil de 
regio de focus leggen op de familierecreatie; drie generaties die (gezamenlijk) een bezoek 
brengen aan Noord- Limburg. Deze doelgroep vraagt om een breed aanbod qua 
dagrecreatieve voorzieningen. De regio biedt familiebeleving voor iedere generatie. 

In de toeristische regiovisie heeft de regio zichzelf de ambitie gesteld dat zij beter wil 
presteren dan het nationaal gemiddelde. De regiovisie spreekt de ambitie uit dat invulling van 
het totale actieprogramma op termijn moet leiden tot een toename van de jaarlijkse 
bestedingen van€ 200 miljoen in 2025 (+24%). Zo komen de bestedingen in 2025 ruim 
boven de€ 1 miljard uit. 

Om de visie en doelen te realiseren kiest de regio voor een programma- aanpak en niet voor 
een verzameling projecten. De aanpak moet de sector inspiratie, enthousiasme en 
perspectief bieden. We willen ondernemers stimuleren om samen met ons te investeren in 
de sector. Ondernemers investeren vooral in hun eigen bedrijven, terwijl de overheid 
optimale randvoorwaarden dient te scheppen. Het programma biedt ruimte om 
voortschrijdende kennis, inzichten en ervaring in de aanpak te verwerken en om prioriteiten 
en doelen gedurende de looptijd bij te stellen. De regio wil samen met ondernemers, 
onderwijs, de provincie en andere relevante stakeholders als een team aan de slag op basis 
van vijf actielijnen: 

1) Vitale Verblijfsrecreatie: De opgave is om de verblijfsrecreatie sector als geheel te 
stimuleren om waar nodig te vitaliseren en daarnaast het verblijfsrecreatieve product 
te verbinden aan de regionale kwaliteiten. 

2) Vitale dagrecreatie: De opgave is om de regionale concurrentiekracht te vergroten 
door de attractiewaarde te vergroten met diverse grote- en een scala aan 
kleinschalige dagattracties. De focus ligt op familierecreatie. 

3) Vrijetijdslandschap: De opgave is om de bestaande omgevingskwaliteiten op 
sleutelplekken te versterken en om daar de belevingswaarde en het onderscheidende 
vermogen van de regio te vergroten. 

4) Crossovers: De opgave is om samen met ondernemers praktisch aan de slag te 
gaan met kansrijke cross-overs. 

5) Effectieve regiomarketing: De opgave is effectieve regiomarketing met als doel meer 
bezoekers en meer bestedingen. Regiomarketing op basis van SMART-doelen en 
aansluiten bij trends en ontwikkelingen. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
Afgelopen jaar is begonnen met de uitwerking van het actieprogramma vrijetijdseconomie. 
Er is concreet gewerkt aan de volgende projecten: 

Vanwege het succes van de provinciale pilot met de vitaliteitsmanager is besloten om 
in Noord-Limburg zijn inzet voort te zetten. De onafhankelijke vitaliteitsmanager is 
aan de slag gegaan met een inventarisatie van alle parken. Parken met 
toekomstperspectief worden met een helder plan gestimuleerd om een kwaliteitsslag 
te maken en voor parken die in het zogenoemde rode kwadrant zitten, kan een plan 
worden opgesteld om te kunnen saneren of transformeren. Tot 31-12-2020 zal hij 
werkzaam zijn in de regio. 
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Er is een hotelmarktonderzoek uitgevoerd door ZKA. Hierop volgend zal het huidige 
ontwikkelkader voor verblijfsrecreatieve ondernemers worden uitgebreid met een 
leidraad voor hotelinitiatieven. Dit moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn. 
ZKA is opdracht verleend om een nieuwe monitor te maken, om opnieuw zicht te 
krijgen op de actuele omvang van de toeristische sector. 
Diverse gemeenten uit de regio Noord-Limburg doen mee aan het initiatief 'Blow-ups 
langs de Maasfietsroute'. In elke gemeente zal een blowup meubel komen langs de 
route, om zo een belevings-fietsroute te creëren. 
In verschillende gemeenten is uitvoering gegeven aan of begonnen met de 
voorbereidingen voor de update van het ruiterroutenetwerk. 
Er is een provinciale subsidieaanvraag gedaan voor bruine gebiedsborden voor de 
Maasduinen, andere stakeholders hebben reeds cofinanciering toegezegd. Dit staat 
in de startblokken. 
We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe vorm van regiomarketing. De 
samenwerking met Leisure Port is stopgezet. Februari 2019 moet hierover meer 
duidelijk zijn. 

31b 
pwc 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden 

14 



Nieuwe Verdiensten in Zorg 
De druk op de zorg gaat sterk toenemen. We moeten in de nabije toekomst méér leveren, 
tegen een hogere kwaliteit, met minder mensen. Dit vraagt om innovatie! De regio Noord 
Limburg zoekt naar ontwikkelingen en/of innovaties binnen de zorg of in combinatie met 
verschillende sectoren, zoals onderwijs, landbouw en techniek. Ook de rol van inwoners 
wordt steeds belangrijker. 
Binnen het thema 'nieuwe verdiensten in zorg' ligt de focus op: 

Innovatieve en verfrissende initiatieven bij voorkeur met een accent op sociaal 
ondernemerschap; 
Samenwerking in de quattro helix, bijvoorbeeld met het Fontys lectoraat Business 
Services lnnovation; 
Crossovers met voeding, logistiek en toerisme om optimaal van de Noord-Limburgse 
kracht te profiteren en gezamenlijke innovatiekracht te ontwikkelen. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
Het regionale project nieuwe verdiensten in zorg zoekt aansluiting bij ontwikkelingen op het 
gebied van duurzame zorg, met als doel méé te innoveren. De ontwikkelingen die nodig zijn 
kunnen alleen in gezamenlijkheid tot stand komen. Zo zijn er stappen gezet om meer inzicht 
te krijgen in het landschap van (sociaal) ondernemers, met hulp van de Impactfabriek. Dit 
heeft geleid tot de volgende resultaten: 

•:• Vijftien pre startende sociaal ondernemers volgden het startersprogramma van de 
Impactfabriek. Vijf van hen hebben hun eigen (sociale) onderneming of zijn samen 
gaan werken met bestaande organisaties als Proteion en Rendiz. 

•:• Vijftien reguliere ondernemers zijn, ieder in hun eigen tempo, bezig om meer social 
impact te creëren met hun bedrijf. Het is goed om te zien dat sommige ondernemers 
hun krachten hebben gebundeld en dat verbindingen tussen ondernemers worden 
gelegd. 

•:• Er hebben twee werkplaatssessies met meer dan 100 aanwezigen plaatsgevonden 
waarbij het thema sociaal ondernemerschap is verkend, de dialoog is aangegaan, 
kennis is geboden en gedeeld, de starters een pitchpodium hebben gekregen en 
waardevolle contacten zijn gelegd. 

•:• In twee netwerkavonden is gebouwd aan het netwerk van impactmakers, met zowel 
'oude' als nieuwe impactmakers. De Impactfabriek heeft een stap terug gedaan en 
gestuurd op een meer netwerkgerichte aanpak van sociaal ondernemerschap. Het 
netwerk dat bij elkaar is gebracht door middel van de bijeenkomsten van de 
Impactfabriek is eigenaar geworden van het vervolq. 
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Vitale gemeenschappen 
De regio Venlo stimuleert de ontwikkeling naar zelfsturende Vitale gemeenschappen. 
Doel is het ruimte geven aan gemeenschappen als krachtige sociale verbanden, die zelf 
richting en invulling geven aan hun eigen sociale en fysieke leefomgeving. 
Dit doel staat haaks op het dagelijks handelen van ons als overheid (en onze partners); door 
als overheid traditioneel collectieve en individuele problemen op te lossen zonder gevoel 
voor eigenheid en ruimte die gemeenschappen nodig hebben, werken we de ontwikkeling 
naar vitale gemeenschappen feitelijk tegen. Het speerpunt/ leidend principe van Vitale 
gemeenschappen vergt dus bewustwording en vandaar uit gedragsverandering. 

We zetten in op zelfsturing en de betrokkenheid van inwoners en gemeenschappen met het 
oog op instandhouding van sociale verbanden met eigenheid en menselijke maat. 
Gemeenschapsontwikkeling is volop aanwezig in de regio. 
Een en ander betekent dat er in de regio tal van praktijken zijn waarvan geleerd kan worden. 
In hoofdzaak gaat het om twee bewegingen: 
de doorontwikkeling van gemeenschappen tot zelfsturende vitale gemeenschappen; 
de ontwikkeling van een andere overheid met een aanvullend communicatief overheidsdeel. 

Eigenaren van goede voorbeelden hebben op uitnodiging verhalen verteld en daaruit is 
pamflet 7 gedestilleerd; zeven kenmerken van vitale gemeenschappen. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
In 2018 is ingezet op verbinding vanuit de themagroep Vitale gemeenschappen naar 
aanpalende beleidsdomeinen en platforms die het gedachtengoed van vitale 
gemeenschappen raken, zoals het sociaal en ruimtelijk domein en slimburgers. 

In de transformatieambitie sociaal domein is aangegeven dat we nadrukkelijk gaan inzetten 
op zich ontwikkelende vitale gemeenschappen zoals hiervoor genoemd. We lossen 
individuele problemen op met meer gevoel voor de eigenheid en ruimte die 
gemeenschappen nodig hebben. Vanuit dit gedachtengoed is de themagroep betrokken bij 
de voorbereiding en de uitwerking van de bijeenkomsten o.a. in Toverland. Daar is de koers 
gezet voor het bestuurdersoverleg van bestuurders van maatschappelijke partijen en 
gemeenten. Opbrengst is de concrete aanpak in de richting van de transformatie ambitie via 
de zogeheten Wickes Problems. 

Ook is verkend of het Regiolab met designthinking als werkvorm een rol kan spelen. Dit is 
positief beantwoord en daarop is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie om deze 
aanpak te faciliteren. 
De themagroep Vitale gemeenschappen sluit sinds 2017 aan bij het Regionaal 
Managementteam (RMT Sociaal domein) en het thema is integraal deel geweest van 
ontwikkeling van de transformatieambitie. 

In het ruimtelijk domein loopt met de Omgevingswet ook een veranderingsproces met zowel 
kansen als bedreigingen voor het stimuleren van vitale gemeenschappen De themagroep 
Vitale gemeenschappen heeft om die reden met leden van het regionaal platform 
Omgevingswet verkend hoe speerpunten van gemeenschapsontwikkeling onderdeel kunnen 
uitmaken van de implementatie van de Omgevingswet. Daartoe is een eerste memo 
opgemaakt, bedoeld om de meekoppelkansen voor het ruimtelijk domein te duiden. 

Het netwerk slimburgers (koplopers/ervaringsdeskundigen in gemeenschapsontwikkeling, 
afkomstig uit deze gemeenschappen zelf) is een katalysator om het gesprek te voeren 
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tussen initiatieven onderling. De leden hebben belangrijke input geleverd voor de Toverland 
bijeenkomst en de aanpak van de transformatieambitie. 

Deze slimburgers hebben besloten geen verdere activiteiten zelf actief op te pakken omdat 
er al heel veel activiteiten vanuit de overheden worden georganiseerd. Hun conclusie is 
vooral dat de overheden veel bescheidener moeten zijn en de gemeenschappen niet teveel 
moeten belasten met interactief beleid vanuit een overheidsbelang. Zij hebben scherp 
geformuleerd dat gemeenschapsinitiatieven zich moeten verhouden tot de eigen 
gemeenschap en niet tot de overheid. 
Deze conclusie en de valkuil om steeds opnieuw in gesprek te raken met de overheid is 
gedaan in een gesprek over het concept tweeluik over het thema verantwoording. 
slimburgers zal als kennisplatform en aanspreekpunt voor burgerinitiatieven en overheden 
verder gaan juist omdat ze in het positioneren van de eigenheid van gemeenschappen een 
belangrijke taak zien. 
Binnen de themagroep is de behoefte ontstaan om te komen tot een concrete 
programmering met name gericht op bewustwording van de positie van gemeenschappen bij 
overheden en maatschappelijke partijen. De rol van het opbouwwerk en het ondersteunen 
van de processen van gemeenschapsontwikkeling zijn aandachtspunten. 
Daartoe stellen we begin 2019 een jaarplanning op. 

~ 
pwc 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden 

17 



Duurzaamheid 
De regio Venlo werkt aan een duurzame regio. Daartoe omarmt de regio Venlo de Cradle to 
Cradle principes, de Circulaire economie, de Blauwe economie en de Biobased Economy. 
Ook faciliteert de regio een kennisplatform duurzaamheid. 

Integreren van Cradle to Cradle, Circulaire economie, Blue economy en Biobased Economy 
in gemeentelijk en regionaal beleid. Daarbij zal inzet gepleegd worden op de drie domeinen 
van Duurzaamheid: People - Planet - Profit. 
De regio omarmt de Cradle to Cradle principes en faciliteert een kennisplatform 
duurzaamheid. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
We hebben als Regio deelgenomen aan de klimaattafel Landbouw en Landgebruik. Eén van 
de onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest betreft de kringlooplandbouw. Op dit 
moment zijn wij als regio betrokken bij het project Circulaire Varkenshouderij. De eerste stap 
in dit project betreft het voerspoor. Het project is gebaseerd op het Kipster concept. Er wordt 
samengewerkt met o.a. Natuur & Milieu, het Pluimhuis en Nijssen Granico. Er is inmiddels 
een BING bijdrage verstrekt. 
Daarnaast is de regio ook vol aan de slag gegaan met de Regionale Energiestrategie (RES). 
De Regio Venlo vormt daarbij samen met Samenwerking Midden-Limburg één regio. Een 
startnotitie is inmiddels opgesteld door het aanjaagteam RES Noord- en Midden Limburg. 
Een andere interessante ontwikkeling is het initiatief van de coöperatie Peelenergie en de 
coöperatie Gloei om te komen tot de oprichting van een WoonWijzerWinkel (WWW) naar het 
voorbeeld van Rotterdam. De WWW Rotterdam wordt gefaciliteerd door 25 gemeenten in de 
regio middels een structurele jaarlijkse bijdrage van €1, 10 per inwoner. Omdat de WWW een 
onafhankelijk en objectief loket voor de burgers is, kent deze geen verdienmodel en is 
facilitering door gemeenten onontbeerlijk. De gemeente Peel en Maas overweegt om de 
WWW te faciliteren door het verstrekken van een subsidie voor de inrichting van de WWW 
en de exploitatie voor 2019. Afhankelijk van aansluiting door de overige regiogemeenten zal 
de gemeente Peel en Maas een besluit nemen over een structurele bijdrage. De provincie 
Limburg heeft inmiddels laten weten de komst van een WWW in de regio Noord- en Midden 
Limburg en in de regio Zuid-Limburg een goede ontwikkeling te vinden. Ook de lokale 
Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft het initiatief positief ontvangen. Het komende jaar zal 
cruciaal worden. Met de provincie Limburg zijn de eerste contacten gelegd om te komen tot 
een circulaire woningbouw. Met het Bio Treat Center worden op dit moment gesprekken 
gevoerd om te komen tot de eerste biobased woning in onze regio. 
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Excellent Leven 
'Excellent leven' gaat over de opgave voor de lange termijn voor het thema Boeien en 
Binden, waarin de opgave om mensen te boeien en te binden aan deze regio centraal staat. 
De afgelopen jaren is in de regio al het nodige gebeurd en onderzocht op het gebied van het 
binden en boeien van mensen aan de regio. Daardoor weten we onder andere dat de 
kansrijkheid van het vasthouden van mensen groter is dan de kansen om mensen van buiten 
de regio aan te trekken. 

Opgave Excellent leven: 
1. Ontsluiten en activeren van een netwerk van pioniers rond het thema Excellent leven; 
2. Ons verhouden tot excellente ontwikkelingen die voor de regio Venlo een bijzondere 
verrijking zijn; 
3. Mensen met een rol in deze ontwikkelingen verleiden om (duurzaam) te kiezen voor de 
regio Venlo als woon- /werklocatie; 
4. Inhoudelijke opbrengst uit deze ontwikkelingen koppelen aan voor de regio Venlo 
relevante processen en netwerken. 

De rol van de overheid in 'Excellent leven' is het faciliteren van het proces en het zich 
manifesteren als partner richting ontwikkelingen op dit thema. Opbrengsten uit dit thema 
kunnen zo ook aanleiding zijn tot ontwikkelingen op andere thema's, zoals op het gebied van 
wonen, werklocaties, arbeidsmarkt, sport, cultuur, natuur etc. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
Het thema Excellent leven is nieuw leven ingeblazen. De afgelopen periode is gebruikt om bij 
betrokkenen - binnen en buiten de ambtelijke organisatie -, kennis, ideevorming en 
beschikbare documentatie op te halen uit het eerdere traject. Dit heeft geleid tot 
bovenstaande opgaveformulering. 
Het proces bestaat uit een continue ontwikkeling, waarbij we ons richten tot onze omgeving 
en de vraag wat de omgeving wel en niet nodig heeft van de regio Venlo. Om onze opgaven 
te bereiken zetten we de methodologie in van waarderend onderzoek. In 2018 is gestart met 
een plan van aanpak. 
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Arbeidsmarkt 
De regio ambieert een aantrekkelijke regio te blijven die mensen, kennisinstellingen en 
economische ontwikkeling aan zich weet te binden. Dit doen we samen met onze 
strategische partners in de private en publieke sfeer die zich mede-eigenaar voelen van onze 
visie. 
Uiteindelijk versterkt een goed functionerende arbeidsmarkt de sociale ruggengraat van de 
samenleving en stimuleert de economische motor. Daarbij ligt een bijzondere focus op de 
sectoren die in de regiovisie tot speerpunt zijn benoemd: Agrofood, Logistiek, Proces- en 
Maakindustrie, Vrijetijdseconomie en Zorg. 
We ambiëren het: 
1.Verbeteren functioneren van de arbeidsmarkt; 
2.Verminderen en voorkomen van de mismatch op de arbeidsmarkt; 
3.Verhogen van de arbeidsparticipatie; 
4.Voorkomen van tekorten op de arbeidsmarkt; 
5.Verhogen van het verdienend vermogen van de beroepsbevolking; 
6.Participatie op de arbeidsmarkt als middel voor maatschappelijke participatie. 

Als het gaat om het realiseren van bovenstaande ambitie zetten wij in op de volgende zaken: 
A. We investeren in een breed (economie, onderwijs en werkgelegenheid) strategisch 
netwerk tussen partners (werkgevers, onderwijs, overheid) op de arbeidsmarkt; 
B. We investeren in de upgrading van onze beroepsbevolking; 
C. We 'ontgrenzen' de arbeidsmarkt waardoor in de grensregio een DU-NL arbeidsmarkt 
ontstaat; 
D. Op regionale schaal intensiveren we de samenwerking tussen de sociale diensten, het 
UWV en de WSW bedrijven. Intern bundelen we klantenbestanden en expertise. Extern 
betreden we de markt als één organisatie; 
E. Op regionale schaal investeren wij in de oprichting van een Werkbedrijf dat de begeleiding 
naar beschut werk organiseert en hiervoor werkgevers ontzorgt; 
F. Met onze strategische partners nemen we maatregelen om (tijdelijke) tekorten op te 
lossen door nieuwe arbeidsmarkten aan te boren. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
De inzet die de afgelopen jaren is gedaan met betrekking tot samenwerking met partners 
binnen en buiten de regio met betrekking tot de arbeidsmarkt begint steeds meer zijn 
vruchten af te werpen. De noodzaak om goed samen te werken wordt ook steeds groter 
gezien de gevolgen van economische, demografische en technologische ontwikkeling voor 
onze arbeidsmarkt. 
We zetten daarbij, kijkend naar de vraag/behoefte vanuit de werkgevers, stevig in op het 
mobiliseren van ons onbenut arbeidspotentieel, maar ook op het goed toerusten van de 
(toekomstige) werknemers als het gaat om veranderingen op de arbeidsmarkt (leven lang 
leren/ leven lang ontwikkelen). 
Het komen tot een regionale visie ten aanzien van onze regionale arbeidsmarkt heeft 
vertraging opgelopen. Inmiddels is dit vanuit de regionale werkgroep Arbeidsmarkt en 
Participatiewet weer opgepakt. Doel is onder andere om dit goed te laten landen in de 
nieuwe regiovisie en het nieuwe regioprogramma. 
Concrete resultaten, zonder uitputtend te willen zijn, zijn: 
• Door inzicht aan de slag. Project met de andere Limburgse arbeidsmarkregio's, het LWV, 

het UWV en de provincie wat zich richt op het op een vernieuwende wijze in kaart 
brengen van het onbenutte arbeidspotentieel. 
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• Doorontwikkeling van onze regionale werkgeversdienstverlening. Op basis van een 
evaluatie van het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg zijn we aan de slag met de 
gedane aanbevelingen. 

• De voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering is opgepakt. 
• Het in opdracht van Brainport Network ontwikkelde arbeidsmarktdashboard is door Etil 

doorontwikkeld naar www.ArbeidsmarktlnZicht.nl. Door middel van dit platform hebben 
de provincie Limburg en haar partners toegang tot heldere en eenduidige 
arbeidsmarktinformatie. Inmiddels hebben alle gemeenten in onze regio plus het UWV 
toegang tot het onderliggende dataportal. 

• Binnen de Brainport Network samenwerking is een New Deal Arbeidsmarkt opgesteld. 
De kern hiervan is dat in Zuidoost-Nederland bedrijven en instellingen verzekerd zijn van 
mensen, en mensen verzekerd van werk. De New Deal is een groeimodel, dat zich nu 
eerst richt op 'een Leven Lang Ontwikkelen', duurzaam en met focus op de gevraagde 
competenties van de toekomst. 

• Als regio zijn we aangehaakt bij het initiatief Loopbaan Ontwikkel Centrum (LOC) dat 
onder regie van de Provincie Limburg wordt in- en opgericht. Hierbij wordt nadrukkelijk 
gekeken naar een goede aanhaking bij wat er binnen de regio's al allemaal is. 

• Binnen de euregio is in 2018 begonnen met het verbeteren van de dienstverlening aan 
inwoners en bedrijven in het kader van grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Concreet 
wordt gewerkt aan het verbeteren van de persoonlijke dienstverlening en het slim bij 
elkaar brengen van alle relevante informatie in relatie tot het werken en ondernemen over 
de grens. 
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Campus Greenport Venlo 
Onder regie van de provincie en de Universiteit Maastricht werkt de regio Venlo samen met 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven (uit de sectoren agrofood, logistiek, maakindustrie en 
services) aan de ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo met de focus op: 
voeding, voedsel en gezondheid via de kernthema's gezonde en veilige voeding, future 
farming en alternatieve grondstoffen (biobased economy). 

De afgelopen periode heeft de regio samen met de provincie op basis van het plan van 
aanpak programma Greenport Venlo gewerkt aan de ontwikkeling van één werklandschap 
voor Greenport Venlo en aan de ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport 
Venlo. Dragers van de Brightlandscampus Greenport Venlo zijn de Universiteit Maastricht, 
en de provincie Limburg en op termijn mogelijk een internationale marktpartij. Beide sporen 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen met de provincie participeren wij in het 
Bright lnnovation Network Greenport Venlo (BING) en investeren wij in de periode 2017 Urn 
2019 jaarlijks 1 mln. in innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de brightlandscampus Greenport Venlo. 
Teneinde ook ondernemers meer in positie te brengen bij de campusontwikkeling is 
inmiddels een Economie Development Board Noord-Limburg (EDB) ingericht. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
Nadat er de laatste jaren veel aandacht is geweest voor de organisatie en governance 
rondom het campusgebied, hetgeen heeft geresulteerd in een tweetal 
uitvoeringsorganisaties (een vastgoed organisatie en de Brightlandcampus organisatie) is in 
2018 veel aandacht geweest voor het inhoudelijk programma van de Campus. 

De Brightlands Campus organisatie heeft in 2018 een Businessplan/Masterplan ontwikkeld, 
welke als basis dient voor de innovatieve ontwikkelingen in de regio de komende jaren. Dit 
businessplan is voor de Regio gemeenten een belangrijk document waar de innovatieve 
doelstellingen aan kunnen worden opgehangen. Samen met de provincie hebben wij 
daarnaast verder gebouwd aan het innovatieve vermogen en de economische 
ontwikkelingen in het gebied middels het aanjagen van initiatieven tussen kennisinstellingen 
en ondernemers op de campusthema's. Door inzet van provinciale en regionale BING 
middelen hebben we inmiddels projecten aangejaagd als Personalised Nutrition, Circular 
Science Centre, Bio Treat Centre, Eiwit innovatie, "Houdbaarheid product productkwaliteit", 
"innovatieve landbouwmachines", "Rozenhof', "supply chain management", "zicht op haren" 
en "zuivelwaarde". 

Door te participeren in de inmiddels opgerichte Economie Development Board (EDB) zijn we 
actief aan de slag gegaan met ondernemers en kennisinstellingen. In 2018 is een 
inhoudelijke focus aangebracht in de ontwikkeling van de regio en is de focus vertaald in een 
concrete agenda. De EDB is een ondernemersgericht samenwerkingsverband gericht op 
agenda's van ondernemers uit de logistiek, agrofood en maakindustrie en later ook uit de 
zorg en de recreatie&toerisme sector. De EDB heeft besloten zich daarbij te richten op de 
speerpunten: innovatie, arbeidsmarkt en regiobranding, met 'Circular en Beyond' als 
verbindend en overkoepelend thema. 
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3 D's sociaal domein 
Binnen het thema vitale gemeenschappen van de regiovisie wordt in het overheidsspoor 
samengewerkt op de onderdelen participatie, jeugdzorg, en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. Als onderdeel van die samenwerking heeft de regio Venlo een 
gemeenschappelijke regeling opgezet om gezamenlijk zorg in te kopen (MGR Sociaal 
Domein Noord-Limburg). Deze samenwerking komt voort uit de decentralisaties van de 
zorgtaken naar de gemeenten. 
Het beleid dat door de afzonderlijke gemeenten wordt vastgesteld wordt ook voor een 
belangrijk deel gezamenlijk ontwikkeld door gezamenlijke werkgroepen: WMO, Jeugdzorg en 
Participatie. De regio heeft eind 2016 een transformatieambitie vastgesteld. In juni is er een 
nieuwe impuls aan de transformatieambitie gegeven middels de Toverland bijeenkomst. Dit 
heeft geresulteerd in aantal werkgroepen waarbij bestuurders van gemeentes en 
zorgaanbieders middels methodiek van wickedproblems op zoek gaan naar kansen voor 
transformatie. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
WMO 
De regionale werkgroep Wmo adviseert bij de regionale inkoop van de Wmo 
maatwerkvoorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding. Daarbij 
is de insteek om steeds meer van maatwerk naar algemene voorzieningen te gaan. Naast 
inkoop vindt er afstemming plaats over andere Wmo-onderwerpen zoals pgb, eigen bijdrage 
en toezicht en handhaving. Hierbij is het uitgangspunt lokaal wat kan, regionaal wat 
meerwaarde heeft. Zo is er een regionale toezichthouder Wmo en zijn er regionale 
kopgroepen dementie. Tot slot worden lokale ervaringen gedeeld rondom o.a. langer thuis 
blijven wonen, dementie en grensvlakken in de wetgeving. Dit laatste komt ook aan bod in de 
regionale samenwerkingstafel met zorgverzekeraar VGZ en zorgkantoor. Voor 2019 e.v. is 
de doordecentralisatie van beschermd wonen een belangrijke opgave en de 
doorontwikkeling naar beschermd thuis en ambulante begeleiding. 

Jeugdzorg 
De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk maatwerkvoorzieningen Jeugd en de regionale 
jeugdvoorzieningen Ueugdbescherming, beschermingstafel, jeugdreclassering, crisishulp, 
jeugdzorgplus, Veilig Thuis, Integrale Vroeghulp, Downteam en Jeugd&Straf) 
gecontracteerd. 
De afgelopen jaren waren gericht op de transitie van de Jeugdzorg. Nu zijn we samen met 
o.a. inwoners, zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen aan de slag met de 
transformatie. Ook hebben we in deze periode een regiovisie huiselijk geweld en 
kindermishandeling vastgesteld, waarin onze ambities en beleidsagenda op thema's als 
loverboys, vechtscheidingen, preventie en (vroeg)signalering zijn opgenomen en is er extra 
aandacht voor preventie kindermishandeling. Naast de samenwerking in het Noord 
Limburgse wordt er op het gebied van Jeugd ook nog bovenregionaal samengewerkt met de 
andere regio's in Limburg (bijvoorbeeld op het gebied van Veilig Thuis) en ook met de regio 
Landsdeel Zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) op het gebied van jeugdzorg plus. 
Tot slot is er een leertraject rondom inkoop opgestart. Gevoegd bij de ervaringen van de 
gemeente Venlo rondom prestatieinkoop geeft dit voor de toekomst nieuwe kennis en 
inzichten voor de nieuwe inkoop per 2020. 

Participatie 
Ook in 2018 is gewerkt aan de verbetering en vereenvoudiging van de Participatiewet. De 
verordeningen en beleidsregels zijn als gevolg van aanpassingen van de wetgeving 
geactualiseerd. Met de invoering van de praktijkroute is met o.a. een snellere indicatie 
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banenafspraak voor jongeren uit het VSO een extra impuls gegeven aan het genereren van 
beschut werkplekken. Verder is er gewerkt aan de doorontwikkeling van het 
werkgeversservicepunt Op basis van een klanttevredenheidsonderzoek is er een 
implementatieplan ontwikkeld dat goedkeuring heeft van alle gemeentes en 
samenwerkingspartners in het Werkbedrijf. Voor komend jaar ligt de nadruk op de door 
ontwikkeling van het accounthouderschap, het generieke wijze in kaart brengen van alle 
klantprofielen (project Door inzicht aan de Slag). Van de Provincie hebben we subsidie voor 
dit project ontvangen . 

Ook voor 2019 e.v. staat "samenwerking" centraal, niet alleen per definitie middels een 
werkgeversservicepunt maar juist breed vanuit de afgesproken transformatieambitie. Hiertoe 
zullen met name best practices bij alle gemeenten worden gedeeld ter inspiratie. Ook zal 
meer aandacht besteed worden aan de integraliteit tussen de 3D's. Monitoring en 
klanttevredenheidsonderzoeken zullen verder worden uitgewerkt en er zal een project 
geïmplementeerd worden om inzet arbeidsdeskundigen, jobcoaches en natuurlijke 
begeleiders en kennis te bundelen. Het instrumentarium zal waar mogelijk regionaal worden 
afgestemd, bijvoorbeeld voor de diagnose. Bevindingen, niet alleen vanuit LWV, provincie, 
S"ZW maar met name ook vanuit (lokale) initiatieven van onderop zullen leidend zijn in 
de regionale ontsluiting. Arbeidsmarkt breed zal verkend worden waarbij initiatieven over 
aansluiting (onderw ijs-arbeidsmarkt) kansen moeten genereren met name voor de 
werkzoekenden in een slechte concurrentiepositie. De ambitie is onverminderd om de 
komende jaren samen met ondernemers, onderw ijs, onze inwoners en overheden aan de 
slag te gaan met deze uitdagingen. Waarbij we steeds meer inzetten op het gebruik maken 
van de kracht en verbinding vanuit de lokale vitale gemeenschappen, waar ook ondernemers 
en onderw ijspartijen deel van uitmaken. 
Tot slot zullen we in 2019 ook regionaal aan de slag gaan om werk te maken van de nieuwe 
kansen die de herschikking van de lnburgeringsverantwoordelijkheden mogelijk maken. 
Inmiddels is de werkgroep Participatie met ondersteuning van Divosa hier voortvarend mee 
aan de slag. 
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POL-uitwerkingen 
In december 2014 hebben Provinciale Staten het POL2014 (Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg) vastgesteld met de opgave om in regionaal verband een aantal thema's verder uit 
te werken. Voor veel ruimtevragende functies is immers voldoende voorraad aanwezig, maar 
vaak niet afgestemd op de (kwalitatieve) behoefte. De demografische ontwikkelingen, 
economische dynamiek en de decentralisatie van rijkstaken 'dwingen' ons om juist op 
kwaliteit te gaan sturen en dat betekent het terugdringen van onze voorraden ofwel het 
creëren van schaarste. Om dit 'nieuwe groeien' vorm te geven is in het POL2014 het 
instrument dynamisch voorraadbeheer geïntroduceerd. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
Begin 2015 is in regionaal verband én in nauwe samenwerking met de provincie een start 
gemaakt met de 6 regionale POL-uitwerkingen. Daarbij wordt nadrukkelijk afstemming 
gezocht met de andere regionale beleidstrajecten op het gebied van mobiliteit (Trendsportal) 
en water (Delta-opgave). Om het sturen op kwaliteit meer handvatten te bieden wordt, voor 
het landelijk gebied, een integraal Ruimtelijk Kwaliteitskader ontwikkeld. Aangezien de POL 
uitwerkingen voor de thema's wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en 
vrijetijdseconomie in 2017 zijn vastgesteld is in het najaar van 2017 een start gemaakt met 
het actualiseren van de bestuursafspraken van april 2016. Maart 2018 is de 1 e actualisatie 
van de bestuursafspraken getekend. Met het oog op de provinciale verkiezingen is een 
overdrachtsdocument opgesteld. 
Aan het eind van het jaar is de POL-uitwerking Energie vastgesteld in de acht 
gemeenteraden als opmaak voor de Regionale Energie Strategie (RES) die in samenwerking 
met de regio Midden-Limburg verder wordt uitgewerkt. De eerste bijeenkomst van de (deels 
nieuwe) regioraadswerkgroep betrof de consulatie van de laatste POL-uitwerking, de 
concept-visie Land- en Tuinbouw, en het concept-Ruimtelijk kwaliteitskader. Op basis van 
deze consultatie (stakeholders en de regioraadswerkgroep) is geconcludeerd dat de 
concept-visie Land- en Tuinbouw nog een stevige redactieslag nodig had, waardoor de 
geplande vaststelling is doorgeschoven naar 2019. 
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Trendsportal 
Trendsportal (www.trensportal.nl) is een initiatief van de acht Noord-Limburgse gemeenten 
en staat open voor iedereen die, persoonlijk of vanwege zijn beroep, betrokken is bij 
duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen en daaraan wil bijdragen. Binnen dat 
kader is een nieuwe visie met vijf hoofddoelen voor alle acht gemeenten in onze regio 
ontwikkeld. De visie zal worden uitgewerkt in een interactieve infographic waarin de doelen 
van Trendsportal nader zijn uitgewerkt in doelstellingen en zal -door toepassing van een 
Afweeg- en beoordelingskader- leiden tot een Regionaal en Lokaal Meerjarenprogramma. In 
dat programma zullen de traditionele overheidsprojecten worden opgenomen maar ook 
projecten die we met het bedrijfsleven of burgers willen gaan oppakken. 
In de visie hebben wij als Trendsportal gezamenlijk met vele honderden partners in een co 
creatief proces de onderstaande doelen ten aanzien van mobiliteit voor 2040 benoemd: 

1. Het verhogen van de kwaliteit van leven. Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. 
2. Het verbeteren van veiligheid. Streven naar O verkeersslachtoffers. 
3. Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Robuust, attractief en betrouwbaar. 
4. Het ondersteunen van de milieu- en energietransitie, door over te schakelen op 

schone en stille mobiliteit. 
5. Het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid, voor de toeristische-, 

agro-, maak- en logistieke sector in Noord-Limburg. 

Onder het laatste hoofddoel wordt tevens de MIRT-opgave voor de bereikbaarheid via weg, 
water en spoor meegenomen. Daarbij staan de volgende ambities in willekeurige volgorde 
centraal: 

• Verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn; 
• Aanleg en goede ontsluiting van station Greenport Venlo-Grubbenvorst 
• Verbetering van de stationsomgeving Horst-Sevenum 
• Realisatie van (minimaal) een intercityverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf, 

inclusief verdubbeling spoor Kaldenkirchen-Dülken; 
• Uitbreiding van de capaciteit van de A73 tussen Boxmeer en Nijmegen; 
• Uitbreiding van de capaciteit op de A67 en de randweg Venlo (A73/A75) inclusief 

interim-maatregelen; 
• Uitbreiding van de barge-terminal Venlo; 
• Realisatie Railterminal Trade Port Noord; 
• Via Venray, de N270 tussen de Ring Eindhoven en de N271 bij Well; 
• Verbetering Greenportring Venlo. 

Het bestuurlijk politieke momentum bepaalt op welke dossiers actief ingezet wordt. Einddoel 
is en blijft realisatie van alle onderdelen, inclusief onderliggende projecten zoals bijv. de 
spoorwegovergangen Horst-Sevenum en de Vierpaardjes in Venlo. 
Het MIRT-overleg met de minister van l&M en haar Staatssecretaris is éénmaal per jaar voor 
de provincies Limburg en Noord-Brabant samen. De provincies hebben het voortouw voor de 
inbreng vanuit beide provincies. Onze regio is betrokken via het RMO-Noord-Limburg en het 
PHO Ruimte. 
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Wat hebben we gedaan in 2018? 
In het eerste kwartaal van 2018 is in alle gemeenten de visie van Trendsportal in de 
gemeenteraden vastgesteld. Daarmee vervangt deze visie het regionaal mobiliteitsplan en 
de gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen in de 8 gemeenten in Noord-Limburg. 

In 2018 is deze visie, in samenwerking met relevante stakeholders, verder uitgewerkt in een 
26-tal concrete SMART-doelstellingen. Eind 2018 is door regio en iedere gemeente de 
eerste aanzet gemaakt voor een meerjarenprogramma 2020-2023 (lokaal en regionaal). In 
het voorjaar 2019 worden de SMART-doelstellingen aangeboden aan het bestuurlijk 
Regionaal Mobiliteitsoverleg en aan de gemeenteraden ter vaststelling. Het 
meerjarenprogramma 2020-2023 vormt de basis voor de programmering in de 
gemeentebegrotingen. Met de provincie Limburg willen we afspraken maken over 
samenwerking bij de uitvoering van regionale én lokale projecten. 

In 2018 is een start gemaakt met de eerste projecten onder de vlag van Trendsportal. Het 
meest in het oog springende project is Mobie, moves you. Deelmobiliteit Noord-Limburg, in 
samenwerking met alle Noord-Limburgse gemeenten is gestart met een pilot van elektrische 
deelmobiliteit met fietsen en auto's. Op 1 november 2018 is door Gedeputeerde Geurts en 
RMO-voorzitter Wethouder Eric Beurskens het officiële startsein gegeven op RaceWay 
Venray. Doel van de pilot is om in eerste instantie deelmobiliteit te introduceren om de 
zakelijke ambtelijke kilometers te verduurzamen. Waarbij zo snel als mogelijk ook 
medegebruik mogelijk wordt gemaakt voor andere bedrijven en burgers. Einddoel is dat in 
iedere kern deelmobiliteit (fiets+ auto) mogelijk wordt gemaakt zodat toegang tot mobiliteit in 
geheel Noord-Limburg wordt geboden. 

Naast de regionale samenwerking is in 2018 ook nadrukkelijk weer ingezet op 
bovenregionale samenwerking, waaronder met de provincie Gelderland (o.a. EGTC Rhine 
Alpine) en de euregio rijn-maas-noord (o.a. Bundes Verkehrswegeplan). Veel tijd is besteed 
aan lobby activiteiten voor de verschillende infrastructurele dossiers. De regio was intensief 
betrokken bij de voorbereiding van het BO-MIRT en heeft deelgenomen aan diverse MIRT 
onderzoeken en -verkenningen. Op de diverse MIRT-projecten zijn in 2018 vele stappen 
gezet. 

Op het gebied van de strategische infradossiers in Noord-Limburg is weer een aantal 
stappen gezet. 

• Maaslijn; Op 20 februari 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de 
Samenwerkingsovereenkomst over de elektrificatie en partiele verdubbeling van de 
Maaslijn vastgesteld. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de governance en de 
financiering door de Provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. In de loop 
van 2018 heeft het project vertraging opgelopen. Er is nog discussie tussen de drie 
betrokken Provincies en het Ministerie van lenW over de meerkosten. 

• Station Greenport Venlo/Grubbenvorst; In 2017 is het project van de Maaslijn 
geconfronteerd met een financieel tekort. Daarop hebben GS van provincie Limburg 
begin 2018 besloten de realisatie van station Grubbenvorst-Greenport Venlo los te 
koppelen van het project Maaslijn. Daarmee is het station komen te vervallen. 

• Spoorverdubbeling Kaldenkirchen-Dülken; Eind 2017 heeft de Duitse staatssecretaris 
Ferlemann bekendgemaakt dat de Ausbaustrecke Grenze D/NL - Kaldenkirchen - 
Viersen - Rheydt Odenkirchen is opgeschoven van het 'Potenzieller Bedarf' naar het 
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'Vordringlicher Bedarf' van het Duitse BundesVerkehrsWegePlan. In het bijbehorende 
persbericht over deze 'opwaardering' is echter een koppeling gelegd met de 3RX 
studie naar de IJzeren Rijn, waardoor het project tijdelijk in de wachtstand staat. 

• Intercityverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf; In maart 2018 hebben 
Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) en het Ministerie van lenW een Letter of lntent 
ondertekend, waarin ze overeengekomen zijn om zich gezamenlijk in te spannen een 
rechtstreekse treindienst tussen Eindhoven en Düsseldorf te verwezenlijken bij de 
afloop van de concessies (december 2025). 

• Railterminal TradePort Noord; In november 2018 is een start gemaakt met de 
daadwerkelijke realisatie van de aankomst- en vertreksporen van/naar de railterminal 
op Tradeport Noord. Deze aankomst- en vertreksporen worden eind 2019 
opgeleverd. De exploitant Cabooter van de railterminal zelf (de grootste 
inlandterminal van Nederland) is bezig met zal naar verwachting in 2020 worden 
opgeleverd. 

• Bargeterminal Venlo; Eind 2018 zijn de onderhandelingen over de verwerving van de 
benodigde gronden en panden voor de uitbreiding van de Bargeterminal afgerond. 
Daarmee zijn ook de bijbehorende erfpacht- en huurovereenkomst in conceptvorm 
afgerond, zodat deze begin 2019 ter definitieve besluitvorming voorgelegd kunnen 
worden aan de gemeenteraad van Venlo. 

• IJzeren Rijn; In vervolg op de haalbaarheidsstudie naar de 3RX-variant van de 
IJzeren Rijn die eind 2017 is gepresenteerd hebben Duitsland, België, Nederland, 
Vlaanderen en de Noordrijn-Westfalen in 2018 uitvoerig gesproken over het vervolg 
van deze studie. Nederland heeft ermee ingestemd om een ambtelijke internationale 
werkgroep op te richten die moet gaan spreken over de (voorwaarden voor) 
uitwerking van deze variant. Deze werkgroep (met vertegenwoordigers van Duitsland, 
NRW, Belgische Federatie, Vlaanderen, het Rijk en de provincie Limburg) is eind 
2018 voor het eerst bij elkaar geweest. De Limburgse afvaardiging bestaat uit een 
provinciaal ambtenaar en een vertegenwoordiger uit de regio's Noord- en Midden 
Limburg. 

• MIRT-programma goederencorridors; In het MIRT-programma goederencorridors is 
Venlo benoemd als een bovengemiddeld logistiek knooppunt benoemd. Voor de 
verdere uitwerking van dit logistiek knooppunt hebben Venlo en de provincie Limburg 
een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is op 4 juni 2018 vastgesteld. Hierin wordt 
ingezet op de volgende punten: 

o Spoorgoederenknooppunt Venlo: een vijftal maatregelen op het emplacement 
om de capaciteit met 1 O à 15% te vergroten; 

o Havenontwikkeling Venlo: Vergroting van de bargeterminal; 

o Truckstops: Uitbreiding van de truckparking op de James Cookweg; 
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o Duurzaamheid: verkenning naar mogelijkheden van realisatie van clean 
energy hub met een dekkend netwerk van alternatieve (hernieuwbare) 
brandstoffen. 

o Vrachtautoparkeren 

In het kader van het MIRT-programma goederencorridors is voor een viertal concrete 
initiatieven (waaronder de uitbreiding van de truckstop James Cookweg in Venlo) een 
aanvraag ingediend voor subsidie uit het CEF (Connecting Europe Facility) fonds van 
de Europese Commissie. Begin 2019 zal duidelijk worden of deze subsidie wordt 
toegekend. Bij een positieve beslissing zal de realisering van deze truckstop in een 
stroomversnelling komen. 

• A67; In het kader van de MIRT-Verkenningenstudie naar de A67 zijn in 2018 diverse 
scenario's uitgewerkt. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in het voorkeursalternatief. 
Daarbij heeft de Minister aangegeven alleen het wegvak Leenderheide-Geldrop te 
willen verbreden en enkele klein (smart-mobility)-maatregelen te willen treffen. De 
beoogde extra rijstrook bij knooppunt Zaarderheiken is daarmee vervallen. 
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Public Affairs 
De regio Venlo wil haar economische structuur versterken en verduurzamen, wil een 
aantrekkelijke regio voor huidige en nieuwe bewoners zijn (boeien en binden) en wil de 
sociale structuur en identiteit (vitale gemeenschappen) versterken. Deze doelstelling is de 
basis voor de strategische visie "Regio in Balans" uit 2012 en de ambities die neergelegd zijn 
in de regioprogrammering "Werken aan de Regio Venlo 2015-2018". 

De Public Affairs activiteiten van de Regio Venlo die deze regionale ambities moeten 
ondersteunen zijn gericht op zowel Brussel, Den Haag als Duitsland. Deze activiteiten zijn in 
het najaar van 2017 vastgelegd in de nieuwe Public Affairs strategie Regio Venlo 2017-2020. 
Waar in de Europa lobbyagenda Regio Venlo 2015-2016 nog het accent op de Europese 
Unie werd gelegd, erkent de regio met deze verbreding dat het voor het realiseren van de 
regionale agenda van belang is ook in Den Haag en Duitsland (Düsseldorf en Berlijn) goed 
op de kaart te staan. Immers, veel voor de regio van belang zijnde wet- en regelgeving wordt 
gemaakt in Den Haag en er is sprake van een grote onderlinge wisselwerking (zoals 
advisering over en weer) tussen Den Haag en Brussel. 

De Regio Venlo maakt structureel en proactief werk van het onder de aandacht brengen van 
haar agenda in Den Haag en Brussel en bij Duitse partners, waar mogelijk in samenwerking 
met provinciale en (Eu)regionale partners. De regio werkt aan het behalen van haar 
doelstellingen door in de gehele Haagse en Europese (en waar relevant Duitse) 
beleidscyclus invloed uit te oefenen. Enerzijds brengt de regio kennis van en ervaring met de 
uitvoering van beleid in bij evaluatie van beleid, de voorbereiding op nieuw beleid en 
herziening van bestaand beleid. Anderzijds zal de regio, wanneer beleid en/of wet- en 
regelgeving knelt, daar actief aandacht voor vragen. Ook maakt de regio gebruik van 
Europese en nationale middelen en neemt deel in Europese en nationale netwerken en 
projecten om aan de eigen opgaven te werken. 

De Regio Venlo baseert haar Public Affairs activiteiten voor de komende periode op de 
regionale ambities zoals deze zijn beschreven in de hiervoor al genoemde regionale 
strategische visie en de regioprogrammering. Daarbij zal er voor de uitvoering van de Public 
Affairs activiteiten een focus op een aantal prioritaire thema's moeten worden aangebracht. 

De Public Affairs strategie Regio Venlo is praktisch uitgewerkt in een Public Affairs werkplan 
dat jaarlijks wordt geactualiseerd. In dit werkplan worden algemene uitvoeringsgerichte 
Public Affairs acties voor de Regio Venlo beschreven, en ook wordt er per specifiek prioritair 
thema een werkplan voorgesteld. 

Hierbij wordt zoveel mogelijk samen opgetrokken met Midden-Limburg (in het kader van de 
Bestuursopdracht Internationale Zaken) en wordt samengewerkt met regionale partners 
zoals de provincie Limburg en Brainport Netwerk. 

In het werkplan Public Affairs is een focus aangebracht op een viertal prioritaire thema's: 
1.Agrofood- en Business 
2.Logistiek en Infrastructuur 
3. Duurzaamheid/Circulaire economie 
4.Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt 
Als vijfde te verkennen Public Affairs thema is hier Vrijetijdseconomie aan toegevoegd. 
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De regio geeft haar Public Affairs activiteiten rondom deze thema's vorm via de volgende 
activiteiten: 
-profilering en netwerken; 
-lobby; 
-verwerven van middelen. 

In het werkplan worden algemene uitvoeringsgerichte Public Affairs acties voor de Regio 
Venlo beschreven, en ook wordt er per specifiek thema een werkplan voorgesteld. Voor 
specifieke lobbytrajecten binnen die themaplannen zullen lobbyfiches worden opgesteld. 

Wat hebben we gedaan in 2018? 
In 2018 hebben we een begin gemaakt met het uitbreiden van onze PA-activiteiten richting 
Den Haag en Duitsland. Daarnaast hebben we de regio vertegenwoordigd in diverse 
generieke netwerken: VNG, provincie Limburg, Brainportnetwerk, Brabantstad en andere 
grensregio's. Afzonderlijke gemeenten acteren in generieke netwerken: G40 (Venlo) en P10 
(Peel en Maas). Tegelijkertijd is halverwege 2018 de coördinator van de PA-werkgroep 
weggevallen, waardoor er in de tweede helft van 2018 geen coördinatie op dit thema is 
geweest. Dit betekent onder andere dat de regio momenteel geen vertegenwoordiging in 
Brussel heeft en de PA-werkplannen niet zijn geactualiseerd. 

Op algemene dossiers is in 2018 inzet gepleegd op de lobby voor het nieuwe Europese 
cohesiebeleid en de Europese Programma's 2021-2027 (o.a. INTERREG en OP-Zuid). 
Daarnaast is net als de afgelopen jaren een bezoek gebracht aan de European Week of 
Cities and Regions (EWCR, voorheen Open Days) in Brussel en hebben we samen met de 
provincie Limburg de regio geprofileerd tijdens het aspergediner in Nieuwspoort in Den 
Haag. 

Voor agrofood- en business is in 2018 het Food NL-initiatief voorbereid en gelanceerd tijdens 
de EWCR. Het gaat hier om de samenwerking van 3 voedselregio's in Zuid-oost Nederland. 

Op het gebied van 'logistiek en Infrastructuur: deelname aan EGTC Rhine-Alpine. 
De EGTC is opgezet om transnationale samenwerking tussen de partners langs deze as te 
verbeteren en de complexe uitdagingen op deze corridor aan te pakken. Daarnaast hebben 
we in 2018 ook veel voorbereidend werk gedaan aan de zichtbaarheid van de regio qua 
positionering op nationale en Europese kaart op gebied van infra en logistiek (vital nodes, 
Nuvit event etc). 

Door het ontbreken van concrete regionale PA-opgaven zijn voor de themas 'circulaire 
economie/duurzaamheid' en 'grensoverschrijdende arbeidsmarkt' geen gerichte PA 
activiteiten namens de regio Venlo ondernomen. Voor 'vrijetijdseconomie' heeft een 
verkenning naar mogelijke PA-activiteiten plaatsgevonden, waaruit blijkt dat het versterken 
van onze kennispositie door deelname in (Europese) netwerken en het positioneren van 
onze regio als uitvalsbasis voor short-stay kansen biedt om de regio verder te ontwikkelen en 
te positioneren. De regionale werkgroep vrijetijdseconomie is momenteel nog niet zover dat 
er behoefte is aan concrete PA-activiteiten. 
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2. Balans 2018 

' ' 
2018-1231 , 

'.ACTIVA 

No te ontvan en bedra en 
Nog te ontvangen btw € -0 € -1 
Nog te ontvangen derden € 20.709 € 14.805 
Overlopende activa € 

€ 20.709 € 14.804 

Li uide middelen 
ABN-AMRO deposito € 1.138.818 € 647.543 
ABN-AMRO rekening-courant € 938 € 49.108 

€ 1.139.756 € 696.651 

€ 1.160.465 ------ 

PASSIVA 

Reserves 
Eigen vermogen 1-1-2018 € 601.563 
Mutaties lopend boekjaar € 235.866 
Eindsaldo 2018 € 837.429 

Vooruitontv. Bedragen 
Vooruitontv. Quality of life € 35.910 

€ 35.910 
Overiqe schulden 
Crediteuren € 227.126 
Overlopende passiva € 60.000 
Af te dragen btw hoog 

€ 287.126 

€ 1.160.465 ------ 

€ 711.455 

€ 123.289 
€ 478.274 
€ 601.563 

€ 43.410 
€ 43.410 

€ 55.804 
€ 10.679 
€ - 

€ 66.483 

€ 711.456 ------ 
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3. TOELICHTING BALANS 2018 

ACTIVA 

Nog te ontvangen bedragen derden € 20. 709,- 
De post nog te ontvangen bedragen derden betreft de nog terug te ontvangen compensabele 
btw 2018 van€ 12.309,- en een correctie van teveel betaalde BTW aan Venlo partners van 
€ 8.400,-. 

PASSIVA 

Eigen vermogen € 837.429,- 
Het eigen vermogen van de Regio Venlo per 1-1-2018 bedroeg€ 601.563, 
Aan het eigen vermogen is toegevoegd het exploitatieresultaat 2018 van 
€ 235.866,-. Daarmee resteert per 01-01-2019 een bedrag van€ 837.429,-. 

Vooruitontvangen bedragen Qua/ity of Life € 35.910,- 
0p basis van een bestuursovereenkomst (BOK) tussen de Regio en de provincie Limburg 
zijn in maart 2009 afspraken gemaakt met de provincie over de inzet van 'procesmiddelen' 
t.b.v. activiteiten i.k.v. Regio van de smaak, Greenport Venlo en Quality of Life. De BOK liep 
af in 2012. T.a.v. de restant procesmiddelen is met de provincie afgesproken dat die door de 
Regio Venlo zullen worden ingezet voor projecten i.k.v. Quality of Life. 
In het PHO EZ Regio Venlo van 28 februari 2014, 17 maart 2015, 27 mei 2015, 20 april 2016 
en 20 september 2017 is besloten deze middelen als volgt in te zetten: 
-Studentenvolgsysteem 40.000,- (voldaan) 
-beurzen masterclass UM 37.500,- (voldaan) 
-Onderwijsinfra techniekketen Noord- en Midden-Limburg 50.000,- (voldaan) 
-visie ontwikkeling campus 50.000 (22.000 voldaan) 
_ze fase van techniekketen Noord- en Midden-Limburg 25.000 (voldaan) 
_3e fase van techniekketen Noord-en Midden-Limburg 25.000 (voldaan) 
-Greuntek 40.500,- (voldaan) 
-Beurzen Masterclass UM (PHO 20 sept 2017) 15.410,- (7.500,- voldaan) 

In 2018 is op basis van eerdere besluitvorming een bedrag van€ 7.500,- beschikbaar 
gesteld voor 'beurzen masterclass UM'. 
De beurzen zijn de afgelopen jaren toegekend aan leerlingen uit de gemeenten Horst aan de 
Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray, waarvan één aan de eenjarige masteropleiding 
Global Supply Chain Management en Change en de andere beurzen aan de master Health 
Food lnnovation Management. 

Crediteuren€ 227.126,- 
Deze post betreft de recente afwikkeling van diverse besluiten in het PHO ED van december 
jl. over bepaalde bijdragen die na 31 dec 2018 zijn betaald, maar wel nog betrekking hebben 
op 2018. 

Overlopende passiva € 60.000,- 
Betreft het nog te verwachten betalingsverzoek voor de door het PHO ED op 11 december 
2018 besloten bijdrage uit de BING middelen van€ 60.000,- voor het Service Engineering 
Lab Fontys Hogescholen. 

~ 
pwc 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden 

34 





4. RESULTATENREKENING 2018 

Gemeente Venlo € 531.325 € 532.604 € 532.604 € 532.604 
Gemeente Venray € 228.684 € 229.912 € 229.912 € 229.912 
Gemeente Peel en Maas € 228.957 € 228.598 € 228.598 € 228.598 
Gemeente Horst aan de Maas € 221.302 € 222.726 € 222.726 € 222.727 
Gemeente Gennep € 68.280 € 68.328 € 43.794 € 112.122 € 112.122 
Gemeente Beesel € 70.511 € 70.699 € 70.699 € 70.699 
Gemeente Bergen € 69.048 € 69.326 € 69.326 € 69.326 
Gemeente Mook en Middelaar € 4.411 € 4.420 € 4.420 € 4.420 

€ 1.422.518 € 1.426.613 € 43.794 € 1.470.407 € 1.470.408 

Interest deposito € 6 
€ 6 € 

TOTAAL BATEN € 1.422.524 € 1.426.613 € 43.794 € 1.470.407 € 1.470.408 

LASTEN 

Regionale overleqtafels (1.ergaderkst div. reg ion. gremia) € 11.122 € 20.000 € 20.000 € 10.310 
Communicatie en PR € 13.794 € 25.000 € 25.000 € 8.206 
Personeelskosten € 251.598 € 300.000 € 300.000 € 251.598 
Om.oorzien € € 
Administratiekosten (bankkst/Accountantskosten) € 5.110 € 6.000 € 6.000 € 5.433 

€ 281.624 € 351.000 € € 351.000 € 275.547 

Projecten in het kader van de Regio Visie 

Agropole 
Regio van de Smaak /Weekend van de smaak € 
Regionale \Kijetijdseconomie werkbudget actieprogramma € 50.000 € 30.000 € 30.000 € 60.000 € 60.000 
Greenport Holland werkbudget € 10.000 € 10.000 € 10.000 
Opzetten Regio Venlo Academie (RVA) € 27.231 € 20.000 € 20.000 € 
Bijdrage aan Brainport Network € 42.500 € 42.500 € 42.500 € 
Bijdrage aan Connected E1.ent € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 
Projectbudget Campus Greenport (BING) € 462.500 € 978.210 € 558.529 € 1.536.739 € 
Regionale voorzieninq arbeidsmigranten € 45.645 € 42.500 € 42.500 € 45.000 
Projectbudget Regioprogramma 01.erig € 24.750 € 

€ 662.626 € 1.090.710 € 631.029 € 1.721.739 € 958.995 

€ 944.250 € 1.441.710 € 631.029 € 2.072.739 € 1.234.542 
TOTAAL LASTEN 

€ -15.097 Resultaat € -602.332 ~ 
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5. TOELICHTING RESULTATENREKENING 2018 

BATEN 

Bijdrage gemeenten € 1.470.408,- 
De reguliere bijdrage in 2018 van de deelnemende gemeenten bedroeg wederom€ 4,- per 
inwoner. Met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar waarmee cf. besluit BO 
Regio Venlo d.d. 30 juni 2015 een maatwerkregeling is afgesproken op basis waarvan de 
gemeente Mook en Middelaar een bijdrage van€ 0,57 per inwoner bijdraagt aan de 
regiobegroting. 
Alle reguliere bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn ontvangen. 

In het kader van de gewenste ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo 
hebben de deelnemende gemeenten (met uitzondering van de gemeente Mook en 
Middelaar) besloten in de periode 2017 t/m 2019 jaarlijks aanvullend een bijdrage van 
€ 1,28 per inwoner beschikbaar te stellen t.b.v. het Bright lnnovation Network Greenport 
(BING) Venlo. 
Samen met het (uit de reguliere regio middelen) beschikbare budget van€ 650.000,- is 
daarmee in de periode 2017-2019 jaarlijks 1 miljoen beschikbaar voor het -samen met de 
provincie Limburg- aanjagen van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo. 

LASTEN 

Regionale overlegtafels€ 10.310,- 
ln 2018 zijn wederom twee regiodagen georganiseerd. De eerste regiodag, die vooral in het 
teken stond van een onderlinge kennismaking van de nieuwe colleges van B&W vond plaats 
op 5 juni 2018 in Kasteel de Keverberg. 
Tijdens de regiodag van 11 december 2018 is, aansluitend aan de bestuurlijke overleggen 
die plaatsvonden in 't Roadhoes in Blerick, een bezoek gebracht aan ECOR r&d. 
Daarnaast heeft wederom periodiek overleg plaatsgevonden van het BO, het SO, het 
portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Domein, het portefeuillehoudersoverleg Economisch 
Domein en het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein en de diverse ambtelijke 
voorbereidende overleggen. 

Communicatie en PA € 8.206,- 
ln verband met de voorbereiding van de actualisatie van de strategische regiovisie zijn in 
2018 diverse bijeenkomsten met raden en regionale stakeholders georganiseerd. 
In 2018 is verder uitvoering gegeven aan de Europa Agenda 2015-2017 en de daarbij 
behorende werkplannen. De middelen over 2018 zijn besteed aan profilering van de regio, 
deelname Aspergerie, de organisatie van netwerkbijeenkomsten, werkbezoeken en de 
lidmaatschap bijdrage aan het ERRIN netwerk. 
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Personeelskosten € 251.598,- 
0ver 2018 is een bedrag van€ 251.598,- beschikbaar gesteld aan de gemeente Venlo voor 
de ondersteunende, adviserende en coördinerende taken van de Regio Venlo. Deze 
middelen zijn als volgt ingezet: 

Formatie: 
Functie Fte Schaal Kosten incl. 

overhead norm 
2014 

Leidinaaevende staf (stad en) regio 0,3 15 € 33.033,- 
Strategisch adviseurs 0,5 14 € 50.588,- 
Procesmanagers 1,0 12 € 86.035,- 
Beleids/procesondersteuninq 0,6 9 € 35.800,- 
Secretariële ondersteuning 0,5 7 € 23.339,- 
Financiële ondersteuning 0,3 11 € 22.803,- 
Totale kosten vaste basis formatie € 251.598,- 

T.b. v. de volgende werkzaamheden: 

Coördinatie van en advisering over de voortgang van de uitvoering van de regiovisie en het 
regioprogramma 'werken aan de regio Venlo 2015-2018': 
-coördineren overleg en inzet regionale thematrekkers; 
-faciliteren Regio Venlo Academie; 
-rapporteren over voortgang van het regioprogramma; 
-agenderen strategische regionale aangelegenheden; 
-uitwerken en starten proces actualiseren regiovisie; 
-coördineren Europa Lobby Agenda Regio Venlo/ opstellen PA strategie/agenda/coördineren 
regionale Public Affairs activiteiten 
-strategische advisering rondom deelname Brainport Network (participatie in de drie 
Brainport Network commissies: Kapitaal, Europa en Arbeidsmarkt) 
-regionale communicatie activiteiten: beheren en actualiseren van de website Regio Venlo, 
maken infographic regio/opstellen raadsinformatiebrieven; 

Coördinatie samenwerking regio-provincie: 
-periodiek afstemmingsoverleg regio-provincie over regioprogramma; 
-gezamenlijk coördineren inzet regionale BING middelen aan campus projecten; 
-liquidatie Greenport Venlo lnnovation Centre; 
-voorbereiding regionale investeringsagenda voor Noord-Limburg. 

Coördinatie en advisering p&c Regio Venlo: 
-financiële administratie regio; 
-opstellen jaarstukken 2017; 
-opstellen begroting 2019; 
-advisering inzake inzet regionale middelen; 
-monitoren en afwikkelen diverse financiële regionale bijdragen aan projecten/activiteiten. 

Voorbereiding en facilitering van de regionale overlegstructuur. 
-mede voorbereiden en faciliteren Secretarissen Overleggen; 
-procesondersteuning PHO Sociaal Domein (op verzoek van Beesel) 
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-voorbereiden en faciliteren Regiodagen; 
-organiseren regiobijeenkomsten rondom regiovisie; 
-faciliteren tijdige verzending vergaderstukken; 
-voorbereiden vergaderschema regio 2019. 

Administratiekosten € 5.433,- 
Betreft de bank en accountantskosten. 

PROJECTEN I.K.V. DE REGIOVISIE 

Regionale vrijetijdseconomie (actieprogramma)€ 60.000,- 
ln 2018 is gestart met de uitvoering van het regionaal programma vrijetijdseconomie; 
Concreet met de projecten (1) uitwerking van het ontwikkelkader voor nieuwe initiatieven in 
de verblijfsrecreatie en (2) aanpak vitale verblijfsrecreatie. 

Greenport Holland werkbudget € 10.000,- 
ln het PHO ED van 20 september 2018 is besloten voor de periode 2018 Urn 2020 jaarlijks 
een werkbudget Green port Holland van€ 10.000,-- te reserveren in de regiobegroting. Met 
dit budget kunnen we blijven bijdragen aan het netwerk GHO en daarmee samenwerking en 
innovatie in de agrofoodsector versterken 
In het samenwerkingsverband Greenport Holland Overheden (GHO) is afgelopen jaar 
uitvoering gegeven aan de "Impuls Agenda Greenports 3.0", met als doel om samen met de 
mainports te komen tot een samenhangend netwerk. Dit samenhangend netwerk draagt bij 
aan voedsel, welbevinden en gezondheid voor West-Europa, en exporteert wereldwijd 
tuinbouw- en agrokennis en agrologistieke concepten. Hier komt steeds meer de nadruk op 
te liggen. 
In de Impulsagenda zijn diverse versnellingsacties of doorbraken benoemd waarbij onze 
regio als Greenport Venlo betrokken is. In het kader van kennis en innovatie wordt door GHO 
ingezet op het verbinden van thema's en onderwerpen die in meerdere greenports spelen 
om zo samen met ondernemers tot krachtigere projecten en meer uitwisseling / 
samenwerking te komen. 

Regio Venlo Academy: € 4.495,- 
Rondom het leren en veranderen in de regio is de Regio Venlo Academie (RVA) opgestart, 
gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

1. Faciliteren van de RVA, onder andere door inzet design team RVA en een 
budget uit de regio begroting; 

2. Middelen beschikbaar stellen vanuit gemeentelijk opleidingsbudget voor de 
directe kosten van deelname aan opleidingstrajecten door medewerkers uit de 
gemeente; 

3. Ondersteun actief de inzet van ambtenaren die werken aan de regio Venlo; 
4. Toegankelijkheid vergroten zodat alle gemeente ambtenaren bereikt worden; 
5. Gemeentelijk ontwikkelspoor en ontwikkeling regio leren op elkaar afstemmen 
6. Overweeg welk leren spoor er nodig is op niveau secretarissen en bestuur 

Vanwege het opnieuw formuleren van de regiovisie en het werkprogramma is er in de 
tweede helft van 2018 weinig initiatief geweest. De website met een kennisdeel is 
gerealiseerd en in de eerste helft van 2018 is een training procesregie geweest, met zeer 
hoge waarderingen van de deelnemers. 
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Ook is gestart met een regionale "communicatietraining" voor de nieuwe omgevingswet; een 
uitgebreid programma om te leren en transformeren in het sociaal domein en het programma 
"meester in je werk" week. 
Het lerenspoor zal opnieuw verankerd worden in 2019, waarbij het van belang is het leren 
spoor van de eigen gemeenten en dat van de regio met elkaar in verband te brengen, met 
oog voor het halen en brengen. 

Deelname Brainport Network€ 42.500,- 
Sinds 2016 neemt de Regio (Greenport) Venlo deel aan het Brainport Network. In Brainport 
Network participeren de zes triple helix regio's van Zuidoost-Nederland en de provincies 
Limburg en Noord-Brabant. Deze partners bundelen hun krachten om Zuidoost-Nederland 
als open innovatie regio van Europa nog verder uit te bouwen. In Brainport Network staan 
drie bovenregionale thema's centraal; de aanpak van de (grensoverschrijdende) 
arbeidsmarkt, het stimuleren van snel groeiende innovatieve ondernemers door een 
sluitende kapitaalstructuur en een gezamenlijke marsroute richting EU. 
Sinds eind 2017 participeert de inmiddels opgerichte EDB in het Brainport Network. De 
jaarlijkse bijdrage aan Brainport Network wordt vooralsnog bekostigd vanuit de 
regiobegroting, aangezien de EDB geen eigen middelen heeft. Belangrijke ontwikkeling 
afgelopen periode in Brainport Network verband is de verdere doorontwikkeling van het door 
Brainport geïnitieerde arbeidsmarktdashboard. Het arbeidsmarktdashboard beoogt 
(arbeidsmarkt) vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen. Daarnaast is een belangrijk 
aandachtspunt het stroomlijnen van het kapitaalspoor naar de groeiende stuwende MKB'ers. 
Inzichtelijkheid in fondsen en het samenwerken van kapitaalverstrekkende instanties zijn 
hierbij speerpunt. Een laatste agendapunt is een concretere grensoverschrijdende 
samenwerking. Dit thema is tot nu toe minder dominant aan de orde geweest maar zal in 
2019 concreet geadresseerd worden. 

Connected Event€ 10.000,- 
Connected Event is een regionaal kennis- en netwerkevent dat ondernemers, overheid én 
onderwijs in de Regio Venlo met elkaar in contact brengt. De Regio Venlo heeft de editie 
2018 ondersteund met een bijdrage van€ 10.000,- in de vorm van een keypartnership. 

Enkele kengetallen van Connected Event 2018: 
• 395 bezoekers 
• 78% van de bezoekers komt uit bedrijfsleven, 16% uit overheid, 8% uit onderwijs 
• 44% van de bezoekers komt uit Venlo, 70% komt uit Noord-Limburg, 23% uit Midden- 

of Zuid-Limburg, 7% van elders 
• De plenaire opening werd gewaardeerd met gemiddeld een 8,2 
• De parallelsessies werden gewaardeerd met gemiddeld een 6,2 
• 66% van de bezoekers heeft goed tot zeer goed kunnen netwerken 
• 80% van de bezoekers heeft goed tot zeer goed nieuwe kennis en inspiratie 

opgedaan 

Projectbudget Campus/ Brightlands lnnovation Network Greenport Venlo (BING) 
€ 787.000,- 
Voor 2018 was een bedrag van in totaal€ 1.536.739,- beschikbaar voor innovatieve 
projecten i.k.v. de ontwikkeling van de Brightlandscamous Greenport Venlo. Vanuit dit 
budget zijn in 2018 bijdragen verleend aan de volgende projecten: 

-Personalised Nutrition € 150.000,- 
Het PHO ED heeft op 11 oktober 2016 besloten een bedrag van€ 350.000,- (waarvan 

~ 
pwc 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden 

41 



€ 200.000 in 2017 en€ 150.000,- in 2018) beschikbaar te stellen voor het project 
Personalised Nutrition. 
Personalised Nutrition is een volledige nieuwe innovatieve ontwikkeling waarin mensen op 
basis van een laagdrempelige bloedtest op individueel niveau terugkoppeling krijgen over 
hun gezondheid in relatie tot een speciaal te ontwikkelen voedingsmix. Hiervoor wordt, in 
samenwerking met Universiteit Maastricht, een smart mix van groente en fruit ontwikkeld. De 
groente en fruit worden als 'volledige matrix', door een gepatenteerde technologie, op een 
vaste drager gecoat. Het resultaat hiervan is een eenvoudig eetbaar product dat lang 
houdbaar is en dat een gebalanceerde mix van groente en fruit bevat. De mix wordt naast 
het bestaande voedingspatroon ingezet. 
In deze gebalanceerde mix zitten vele duizenden actieve bestanddelen welke een positieve 
impact hebben op de gezondheid van de mens. Deze impact wordt wetenschappelijk 
'onderbouwd' door interventie onderzoek van de UM. 
De looptijd van het project is van eind 2016 tot en met 2018. Daarna zal het initiatief op 
termijn resulteren, naast de R&D faciliteit in de Villa Flora, in een levensvatbaar bedrijf met 
een behoorlijke werkgelegenheid in de regio. Voor de agro sectoren in de regio is dit initiatief 
een nieuw verdienmodel, waarbij de afhankelijkheid van dagprijzen ( vers product) vervalt 
(stabielere prijsvorming). 

- Eiwit innovatie € 25. 000, - 
Het PHO ED heeft op 6 juli 2016 besloten een bedrag van€ 100.000,- (waarvan€ 50.000, 
in 2017 en jaarlijks€ 25.000 in 2018 en 2019) beschikbaar te stellen voor eiwitinnovatie/ 
insecten. 
Beoogd wordt het opzetten van het Insecten Proteïne Innovatie Platform (IPIP). Dit betreft 
een samenwerkingsplatform tussen lokale, regionale en bovenregionale ondernemers, 
ondernemersverbanden en hogere onderwijsinstellingen (triple helix) gericht op het 
stimuleren van innovatie en insecteneiwit als duurzaam alternatief voor dierlijk-, vis-, en 
plantaardig eiwit. Met de inzet van de regiomiddelen wordt community building en de opzet 
en uitwerking van een plan voor Insect Valley Europe (IVE) aangejaagd. 
Het afgelopen jaar is vanuit de campus het programmamanagement van 'Insect Valley 
Europe" verzorgd en is gewerkt aan de verdere opbouw van het netwerk. De website is 
aangepast en er zijn diverse ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de aftrap 
van de "Dutch Agrofood week" in oktober zijn presentaties verzorgd en zijn contacten gelegd 
met bedrijven die stappen willen zetten op het gebied van insectenteelt. Op initiatief van 
Insect Valley Europe zijn onderwijspartijen samengebracht om een curriculum insecten te 
ontwikkelen. 

- Circular Science Centre € 50. 000, - 
Het PHO ED heeft op 21 maart 2017 besloten een bedrag van€ 200.000,- (waarvan 
100.000,- in 2017 en jaarlijks€ 50.000,- in 2018 en 2019) beschikbaar te stellen voor het 
project Circular Science Centre. 
De Circular Design Group (BIAIS Research & Technology, Dejatech, Hotraco Group & 
Volantis) heeft de ambitie om, geïnspireerd door Cradle-to-Cradle (C2C), samen duurzame 
circulaire concepten en producten voor de gebouwde omgeving te ontwikkelen. Vanuit de 
ervaringen van de aangesloten bedrijven ligt er een focus op ontwikkelingen gerelateerd aan 
de agrosector. Oplossingen direct gericht op de agrosector of gebruikmakend van 
grondstoffen vanuit de agrosector. Samen proberen de bedrijven deze vernieuwende 
ontwikkeling in gang te zetten. Daarvoor willen zij nadrukkelijk de verbinding leggen met het 
onderwijs en onderzoek door middel van het oprichten van een Circular Science Center. Het 
betreft een fysieke locatie waar bedrijven samen met onderwijs- en kennisinstellingen nieuwe 
producten ontwikkelen en realiseren. Kansen en behoeftes in de markt worden omgezet naar 
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marktrijpe producten. Via het Circular Science Center zetten de aangesloten bedrijven hun 
onderzoeksvragen uit en worden deze aangeboden voor stage en onderzoekstrajecten bij 
onderw ijs- en kennisinstellingen. Daarmee willen de bedrijven een meer continue stroom tot 
stand brengen van kennisontwikkeling en studenten uit de regio Venlo een interessante 
afstudeerstage aanbieden. De studenten en onderzoekers doen dit onder directe begeleiding 
van het bedrijfsleven waarmee ondernemerschap en marktgericht denken bevorderd wordt. 

- Bio Treat Centre € 100.000,- 
Het PHO ED heeft op 21 maart 2017 besloten een bedrag van€ 250.000,- (waarvan 
100.000,- in 2017, € 100.000,- in 2018 en€ 50.000 in 2019) beschikbaar te stellen voor het 
project Bio Treat Centre. 
Een vijftal ondernemers (VOF BTC) heeft een businesscase ontwikkeld om op de 
Brightlands Campus Greenport Venlo een BioTreatCenter (BTC) te realiseren. Dit is een 
(half)open R&D-faciliteit gericht op het opwaarderen en verwaarden van agrarische 
(rest)stromen t.b.v. hoogwaardige chemische toepassingen of feed-, food- en farma 
applicaties. 
Het BTC is een onmisbare schakel in de totale biobased keten en daaraan te linken R&D in 
Limburg. Het BTC is ook een expertisecentrum m.b.t. biobased verwaardingstechnieken. Er 
wordt nauw samengewerkt met lnScite en AMIBM. Het samenspel met MBO en HBO zal 
worden ontwikkeld. Het BTC start in het Waterpaviljoen op de Greenportcampus (fase 1) en 
zal vervolgens (fase 2) doorgroeien naar een grote faciliteit. 
De bijdrage van de regio betreft een bijdrage aan de onderzoeksinfrastructuur van het BTC. 
Daarbij gaat het om het creëren van een open faciliteit waar ook andere ondernemers 
gebruik van kunnen maken en waarin startups aan de slag kunnen. 

-Houdbaarheid en behoud productkwaliteit € 25. 000, - 
Het PHO ED heeft op 25 januari 2018 besloten een bedrag van€ 25.000,- (als 
cofinanciering) beschikbaar te stellen voor het project 'houdbaarheid en behoud 
productkwaliteit. Dit project richt zich op het verlengen van de houdbaarheid van verse 
producten om zo de winstgevendheid te vergroten en de verspilling van voedsel terug te 
dringen. Ingezet wordt op een verbinding met regionale ontwikkelingen en ondernemers (op 
de campus) om uiteindelijk als regio zoveel mogelijk profijt te hebben van de activiteiten en 
nieuwe business, immers de waarde van het product wordt behouden omdat de 
houdbaarheidstermijn van vers producten is / wordt verlengd. De resultaten zullen worden 
gedeeld met ondernemers (ook de niet direct betrokken) en belangstellenden in de regio. 

-Agxeed Projectontwikkeling innovatieve landbouwmachines € 120. 000, - 
Het PHO ED heeft op 25 januari 2018 besloten een bedrag van € 200.000,- (waarvan 
€ 120.000,- in 2018 en€ 80.000,- in 2019) als co-financiering beschikbaar te stellen voor het 
project 'Agxeed Projectontwikkeling innovatieve landbouwmachines'. Met deze bijdrage 
wordt ondersteuning geboden aan de 'Proof of Concept fase' van de doorontwikkeling van 
een Autonomous Allround Vehicle (AA V) voor toepassing in de landbouw. Beoogd wordt een 
oplossing te creëren voor de problemen als gevolg van de grote mechanisatiedruk in de 
landbouw. Doelstelling van Agxeed is om met het AA V een platform voertuig te ontwikkelen 
dat door het gebruik van een aantal (nieuwe en bestaande) technieken autonoom, plaats 
specifiek en met schone energie kan werken. 

-Supply Chain Development Centre € 50.000,- 
Het PHO ED heeft op 15 maart 2018 besloten een bedrag van€ 50.000,- (als co 
financiering) beschikbaar te stellen voor een Supply Chain Development Centre. Het betreft 
een centrum om te ontwikkelen, inspireren, informeren en verbinden, op initiatief van het 
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logistieke bedrijfsleven in (Noord-) Limburg. Het logistieke bedrijfsleven in (Noord-)Limburg - 
verenigd in SMART LCV (SMART Logistics Centre Venlo) - ziet in de ontwikkeling van een 
Supply Chain Development Centre een mogelijkheid om de sterke positie van Limburg in de 
logistiek verder te versterken door onderwijs, bedrijfsleven en andere relevante stakeholders 
bij elkaar te brengen en elkaar te informeren en inspireren rondom het thema supply chain 
development. 

-Zuivelwaarde€ 37.500,- 
Het PHO ED heeft op 15 maart 2018 besloten een bedrag van€ 37.500,- (als cofinanciering) 
beschikbaar te stellen voor het project Zuivelwaarde. Dit project richt zich op het ontwikkelen 
van een nieuw verdienmodel voor de sector/ melkveehouderij door waarde toe te voegen 
aan het product melk door het ontwikkelen van nieuwe producten en afzetmarkten. 
Ingezet wordt op samenwerking binnen de regio om zo de innovatiekracht te bevorderen en 
een nieuw verdienmodel voor de sector (melkveehouderij) mogelijk te maken. 
De resultaten zullen worden gedeeld met ondernemers (ook de niet direct betrokken) en 
belangstellenden in de regio De bedoeling is om naast de resultaten van het project zelf 
ondernemers in de regio te bewegen na te denken over nieuwe product marktcombinaties 
die bij kunnen dragen aan een beter rendement van het eigen bedrijf. 

-Zicht op haren€ 30.000,- 
Het PHO ED heeft op 5 juni 2018 besloten een bedrag van€ 30.000,- (als cofinanciering) 
beschikbaar te stellen voor het project 'Zicht op haren'. Dit project richt zich op het 
ontwikkelen van een nieuw (haar)analyse methodiek om de gezondheid van in eerste 
instantie varkens (en daarna andere diersoorten) te bewaken en zo nodig bij te sturen. Deze 
methodiek zal, naar verwachting, uiteindelijk ook voor de mens kunnen worden gebruikt. 

-Ontwikkeling Rozenkenniscentrum € 100. 000, - 
Het PHO ED heeft op 5 juni 2018 besloten een bedrag van€ 100.000,- beschikbaar te 
stellen voor de ontwikkeling van een Rozenkenniscentrum gericht op het versterken van de 
rozensector door in te zetten op innovatie, onderzoek en inspiratie. Naast het realiseren en 
exploiteren van een rozenkenniscentrum wordt een Living lab aangelegd en wordt de test 
en keuringsomgeving uitgebreid. Daarnaast wordt een innovatie- en onderzoeksprogramma 
gerealiseerd en wordt ingezet op het inspireren van kweker tot consument/recreant door het 
etaleren, presenteren en communiceren van het rozenproduct. 

-Naar een circulaire varkenshouderij € 19. 500,- 
Het PHO ED heeft op 11 december 2018 besloten een bedrag van€ 19.500,- beschikbaar te 
stellen voor het project 'Naar een circulaire varkenshouderij'. Beoogd wordt het verder 
verwaarden in de markt van een innovatief duurzaam veevoerconcept. Het veevoerconcept 
is gebaseerd op de principes van de circulaire economie: reststromen die voor mensen niet 
(meer) van waarde zijn, kunnen nog wel door dieren worden gebruikt als voedsel. 
Het doel van het project is om een innovatief concept in de varkenshouderij in de markt te 
zetten, gebaseerd op de principes van de circulaire economie. 

-Service Energineering Lab Fontys Hogescholen€ 60.000,- 
Het PHO ED heeft op 11 december 2018 besloten een bedrag van€ 90.000,- (waarvan 
€ 60.000 in 2018 en€ 30.000 in 2019) beschikbaar te stellen voor het Service Engineering 
Lab Fontys Hogescholen. Het Lectoraat 'Business Service lnnovation' van Fontys 
Hogescholen Venlo onderzoekt op welke manier MKB-organisaties in de regio hun business 
kunnen vernieuwen of kunnen doorontwikkelen door middel van 'Service lnnovation'. Service 
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lnnovation levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen 
voor de bedrijven in de regio. Met het Service Engineering Lab wordt beoogd deze 
verbinding verder te ontwikkelen en te intensiveren. In het Lab gaan Ondernemers-Overheid 
studenten-Onderzoekers en Docenten samenwerken. Het Lab bestaat uit een fysieke, 
digitale en mobiele component. Fysiek wordt een Lab gefaciliteerd op locatie van Fontys 
Hogescholen, in nabijheid van het GreenTecLab. Instrumenten worden digitaal beschikbaar 
gesteld. En als laatste worden bijeenkomsten georganiseerd bij bedrijven. 

-Spoelen zonder bassin € 20. 000, - 
Het PHO ED heeft op 11 december 2018 besloten een bedrag van€ 20.000,- beschikbaar te 
stellen voor het project 'Spoelen zonder bassin'. Dit project richt zich op het ontwikkelen van 
een nieuw innovatief concept voor het spoelen en reinigen van bollen. Beoogd wordt een 
oplossing te vinden voor de nadelen van de huidige methode die onwenselijk is vanwege 
milieu en duurzaamheidsaspecten en wellicht op termijn verboden zal worden hetgeen de 
bedrijfscontinuïteit van de hele sector in gevaar brengt. 

Over 2018 resteert nog een BING budget van€ 749.739,-. Het beschikbare BING budget 
voor 2019 is onvoldoende om de vele projecten die in de pijplijn zitten voor 2019 te kunnen 
financieren. Voorgesteld wordt dan ook het restant budget over 2018 'over te hevelen' naar 
2019. 

Regionale voorzieningen arbeidsmigranten€ 45.000,- 
1 n 2018 is vooruitlopend op de evaluatie naar continuering van de regionale voorzieningen 
arbeidsmigranten besloten middelen beschikbaar te stellen uit de regiobegroting 2018. De 
middelen zijn ingezet in 2018 voor de kosten van het regionaal informatie- en adviespunt in 
Meterik. 
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6. Algemene grondslagen 

Algemene grondslagen van de opstelling van de jaarrekening. 
De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. De vorderingen worden opgenomen tegen 
nominale waarde, rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Formeel genomen besluiten uit het burgemeestersoverleg die betrekking hebben op de 
baten en lasten en balans van de Regio Venlo leiden tot tussentijdse aanpassingen van 
begroting, resultatenrekening en balans (o.a. het eigen vermogen). 
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7. WNT-verantwoording 2018 Regio Venlo 

De WNT is van toepassing op Regio Venlo. Het voor Regio Venlo toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 
1 a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 
Niet van toepassing 

1 b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode 
kalendermaand 1 t/rn 12. 
Niet van toepassing 

1 c. Toezichthoudende topfuntionarissen. 
Niet van toepassing 

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van€ 1.700 of minder 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Dhr. A. Scholten Voorzitter Regio Venlo 
Burgemeester Gemeente Venlo 

MW. 1. Leppink Bestuurlijk Opdrachtgever 
Burgemeester Gemeente Horst aan de Maas 

Mw. W. Delissen Bestuurlijk Opdrachtgever 
Burgemeester Gemeente Peel en Maas 

Mw. P. Dassen-Housen Bestuurlijk Opdrachtgever 
Burgemeester Gemeente Beesel 

Mw. M. Pelzer Bestuurlijk Opdrachtgever 
Burgemeester Gemeente Bergen 

Dhr. H. Gilissen Bestuurlijk Opdrachtgever 
Burgemeester Gemeente Venray 

Dhr. P. de Koning Bestuurlijk Opdrachtgever 
Burgemeester Gemeente Gennep 

Dhr. W. Gradisen Bestuurlijk Opdrachtgever 
Burgemeester Gemeente Mook en Middelaar 

Dhr. HJAM van Loon Directeur Regio Venlo 
Regio Venlo als taak van directeur/t" loco 

~ 
pwc 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden 

\.-\JA m uc;tV\ LooV°'\ 

0~ , 1..'3 ~ 10\ ~ 



1e. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of 
na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT 
instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een 
toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel 
van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als 
aanvulling op tabel 1 a of 1 d. 
Niet van toepassing 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of 
zonder dienstbetrekking. 
Niet van toepassing 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen 

3a. Bezoldiging niet-topfunctionarissen. 
Niet van toepassing 
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