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Vaststellen Economische Agenda periode 2017-2021

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Economische agenda 2017-2021 vaststellen

Toelichting

De Kadernota Economische Agenda is vastgesteld in PS van 6
november 2015. Na het Advies van de commissie
Structuurversterking (Balkenende) is de structuur, inhoud en focus
gewijzigd.
In de Beleidsnota worden de acties die door de commissie
Structuurversterking zijn geadviseerd centraal gesteld.
Ook wordt aangesloten bij de structuur van de
Programmabegroting, met de volgende onderdelen:
 Prioritaire investeringen (o.a. Campus Zeeland!)
 Maatschappelijke opgaven
 Overige inzet op regionale economie
actieagenda

Doelen en effecten

In de economische agenda worden de doelen en effecten
omschreven. Daarnaast zijn enkele doel- en trendindicatoren
opgenomen met streefwaarde 2017 en een einddoel.
Doelindicatoren betreffen de concrete maatschappelijke doelen van
het beleid. Dit betekent niet dat de provincie hier 100% grip op
heeft, maar het zijn wel de indicatoren die nagestreefd worden.
Trendindicatoren vloeien voort uit deze doelen of zijn
randvoorwaardelijk.

Bij een aantal doelindicatoren (onder meer werkloosheid,
werkgelegenheid en Bruto Regionaal Product) kan opgemerkt
worden dat hierop veel factoren invloed hebben. Het is de vraag
hoe groot de invloed van de provinciale inzet is op deze
doelindicatoren.
Verschillende trendindicatoren zijn nog niet ingevuld.
Controleren

In de jaarrekening

Kosten en dekking

In de begroting 2017 en volgende jaren is een bestemmingsreserve
investeringsagenda opgenomen van € 28,5 miljoen. In een apart
statenvoorstel (geagendeerd voor 18 november 2016) wordt
voorgesteld voor 2017 de volgende in de economische opgenomen
doelen te besteden:
 Campus Zeeland
€ 1.100.000
 Economische Innovatie/Innovatiefondsen
€ 2.090.000
 Impuls bedrijventerreinen
€ 1.500.000
Voor de maatschappelijke opgaven is in de provinciale begroting
opgenomen:
 Beleef Zeeland
€ 2.320.000
 Zichtbaar Zeeland
€ 1.802.000
 Aantrekkelijk Zeeland:Leefbaarheidsagenda
€ 2.797.000
 Circulaire Economie en Energietransactie
€ 1.043.000
Voor verschillende acties wordt voorgesteld in € 2017 1.871.467,-vrij te maken. Dit bedrag wijkt af van de in de begroting 2017
opgenomen bedragen in programma 1.4 Regionale economie,
aangezien in de begroting ook besluiten uit voorgaande jaren zijn
meegenomen die geen deel meer uitmaken van de nieuwe
economische agenda.

Overige informatie

De Economische Agenda wordt u op twee manieren aangeboden.
Hij is gemaakt als digitale versie. U kunt het stuk via de link
http://voor.zeeland.nl/economischeagenda openen.
Indien u zoals u gewend bent in IBABS aantekeningen wilt kunnen
maken in de stukken en die ook bewaren, dan kunt u gebruik
maken van de downloadversie. Deze is toegevoegd aan het
statenvoorstel.
In de Economische Agenda wordt niet meer gesproken over een
jaarplan. De functie hiervan willen GS koppelen aan de planning &
controlcyclus.

Na commissiebehandeling

Geen bijzonderheden.

