Nieuwsbrief april 2016
Enkele highlights uit de vergadering van 1 maart 2016


Z4

De Z4 is een samenwerkingsverband van de 4 Zeeuwse steden. De voorzitter van de Z4,
burgemeester Verhulst, heeft de achtergrond en werkzaamheden van de Z4 toegelicht:
landelijk is de Agenda Stad opgesteld, met de bedoeling het economisch belang van steden en
stedelijke regio's verder te versterken. In dit kader worden zogenaamde City Deals gesloten:
concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, het Rijk, andere overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
In Zeeland is geen sprake van echte stedelijke robuustheid omdat Zeeland geen echt grote steden
heeft. Maar er komen wel stedelijke problemen voor. De Z4 is opgericht om gezamenlijk die
stedelijke problematiek het hoofd te kunnen bieden en om uitdagingen op te pakken. Zo kan gebruik
gemaakt worden van agglomeratievoordelen. De Z4 zet via een Zeeuwse City Deal, die is ingediend
bij BZK, in op een sterk Zeeuws vestigingsklimaat. De speerpunten zijn: het stimuleren van
stedelijke creatieve economie, werken aan werk, werken aan aantrekkelijke binnensteden,
stimuleren van verbindingen zowel fysiek als qua netwerk en versterking van het Zeeuwse
onderwijs.



Werkplan lobby Brussel

Milos Labovic is lobbyist namens de provincie Zeeland in Brussel en geeft een presentatie aan de
Tafel. In de lobby staan 3 aspecten centraal: de wisselwerking tussen de Zeeuwse agenda en de
criteria voor Europese fondsen, het beïnvloeden van regelgeving en de profilering van Zeeland.
Om in Brussel iets te bereiken moet de focus op Europees denken liggen: Zeeland moet laten zien
hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de Europese agenda en hoe onze voorstellen kunnen
bijdragen aan de oplossing van Europese problemen. De inhoudelijke belangenbehartiging en de
agendering zijn van belang om op termijn de kans op gelden te vergroten.
Directe contacten zijn onmisbaar bij het lobbywerk. Milos investeert daarin door veel mensen vanuit
Brussel naar Zeeland te laten komen en mensen vanuit Zeeland naar Brussel te laten gaan.
Een mooi voorbeeld van geslaagde lobby is de jaarlijkse landbouwtop in Heikant. Daar zitten alle
mensen rond de tafel die iets voor ons kunnen betekenen.
Bent u geïnteresseerd in het werk van de Brusselse lobbyist? U kan contact opnemen met Milos via
de mail: m.labovic@zeeland.nl of telefonisch: 06- 5041 9117



Stand van zaken Prinsjesfestival

De voorbereidingen voor het Prinsjesfestival zijn in volle gang. Eind maart verwachten we een eerste
opzet van het programma.



Stand van zaken Commissie Balkenende

De Commissie Balkenende is op verzoek van de Tweede Kamer ingesteld om de economische
structuur en de werkgelegenheid in Zeeland te versterken. Daarnaast is een klankbordgroep
samengesteld waarin mensen uit alle geledingen van de Zeeuwse samenleving zitting hebben en die
input levert aan de Commissie.
De Commissie zal een analyse van de economische structuur van Zeeland maken en bekijkt wat
Zeeland zelf kan doen.
De klankbordgroep is inmiddels twee keer bijeen geweest en heeft de commissie van input voorzien .
Op 2 juni zullen de uitkomsten van de Commissie in Den Haag gepresenteerd worden.



Stand van zaken werkgroepen

Binnen de Tafel van 15 zijn drie werkgroepen actief. We geven de stand van zaken:
- Functionele samenwerking:
Men richt zich in eerste instantie op samenwerking op het vlak van openbare ruimte en
bedrijfsvoering. Momenteel wordt geïnventariseerd op welke manieren er al wordt samengewerkt in
Zeeland op deze terreinen
- Nieuwe rol van de overheid:
Deze werkgroep is bezig met op formuleren van een opdracht. Met een bestuurskundige wordt het
thema verder verkend en besproken.
- Innovatie:
Het accent ligt nu op de uitwerking van innovatie binnen het waterschap. Als dat helder is wordt een
vertaling gemaakt naar de Tafel.



Overig

De eerstvolgende vergadering van de Tafel van 15 vindt plaats tijdens het Zeeland-uur van 28 juni
aanstaande. In ieder geval zullen dan de conclusies van de Commissie Balkenende aan de orde
komen die eind mei gereed zullen zijn.
Schrijf ook de volgende data van de Tafel van 15 alvast in uw agenda: 6 september en 15 november.
Tot slot nog een mededeling over de ambtelijke ondersteuning van de Tafel van 15: de heren Lauret
en Nieuwkoop (gemeentesecretaris van resp. Terneuzen en Tholen) bewaken de terugkoppeling van
de strategische thema's in VZG-overleggen en zorgen er ook voor dat vanuit deze overleggen
terugkoppeling naar de Tafel plaatsvindt.

Aan de Tafel van 15 ontmoeten en informeren de 15 Zeeuwse overheden elkaar. Deze nieuwsbrief,
die enkele malen per jaar verschijnt, is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de
agendacommissie.
Voor reacties of nadere informatie: l.vermeer@zeeland.nl 0118 63 19 24

