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Wij stellen voor: 

1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- & 
Bollenstreek;  

2. Voor de periode van 2018-2021 jaarlijks een bedrag van € 176.429,- beschikbaar te stellen 
voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma en middels een begrotingswijziging op te 

nemen in de programmabegroting 2018-2021; 
3. Kennis te nemen van de nadere uitwerking van de bijbehorende governancestructuur; 
4. De randvoorwaarden voor de besteding van de financiële middelen vast te stellen; 
5. De randvoorwaarden onder besluitpunt 4 op te nemen in een exploitatieovereenkomst met 

de op te richten stichting Economic Board; 

6. Om als randvoorwaarde vast te stellen dat gemiddeld 25% cofinanciering plaatsvindt op de 
uitvoering van de agenda en de aangewezen projecten; 

7. Het college op te dragen halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van het 
Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek op in ieder geval 
de volgende punten:  
- besteding van de beschikbaar gestelde middelen; 
- de bereikte resultaten;  
- de bijdrage van de businesscases aan de geformuleerde doelstellingen. 

 

 

 

Inleiding 

 

In de periode april-mei 2016 hebben de raden van de 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de 
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EADB) vastgesteld. Deze agenda is het fundament 
onder de ambitie de economische positie van de Duin- en Bollenstreek te versterken met behoud 

van de woonaantrekkelijkheid. De EADB bestaat uit een visie en een uitvoeringsagenda. In de 

tweede helft van 2016 en eerste helft van 2017 hebben vertegenwoordigers van de 
samenwerkende gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen uit de regio de 
Uitvoeringsagenda gezamenlijk voorbereid. 
   

In dit raadsvoorstel wordt aan uw raad het uitvoeringsprogramma van de EADB voorgelegd. Aan 

uw raad wordt gevraagd hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen en een aantal 

randvoorwaarden voor de besteding daarvan vast te stellen. Daarnaast is de governancestructuur 

van de Economische Agenda nader uitgewerkt. Hierover willen wij u informeren.  

 



Dit raadsvoorstel wordt gelijkluidend ook aan de andere vier gemeenteraden ter besluitvorming 

voorgelegd. De positie van de gemeente Katwijk wordt in een aparte paragraaf toegelicht. 

 
Bestaand kader en context 

 

Het nu voorliggende voorstel is de uitwerking van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 
die is vastgesteld in de 5 gemeenteraden in april/mei 2016. Daarnaast bouwt dit voorstel voort op 
de besluitvorming in mei/juni 2017 over de governance van de Economische Agenda. 

  
Proces en totstandkoming 

 

Bij de vaststelling van de Economische Agenda door de gemeenteraden in april-mei 2016 zijn 10 

kansrijke projecten rond de thema’s Greenport, Toerisme, Space en Zorg geïdentificeerd. Vijf van 
deze projecten zijn zichtbare en concrete initiatieven die direct bijdragen aan de economische 
vitaliteit van de regio. Dit zijn de iconische projecten. Daarnaast zijn er vijf randvoorwaardelijke 
businesscases. Deze zijn ondersteunend voor het economische klimaat en voor de andere 
businesscase. Het gaat om: 
 
Iconische projecten: 

- Flower Attraction 
- Gezonde en energieke regio (voeding en gezondheid, wellness en sport en gezondheid) 
- Space Tech Campus: uitbouw Space Businesspark 
- Blueport 
- Flower Science. 

Randvoorwaardelijke projecten: 
- Regiomarketing 
- Versnelling herstructurering Greenport 

- Ondernemershuis 
- Verbeteren bereikbaarheid 
- Onderwijs en arbeidsmarkt. 

Als elfde project is het opzetten van de Governance toegevoegd. 

 

Na vaststelling van de EADB in april-mei 2016 door de zes gemeenteraden zijn twee 

kwartiermakers aangesteld. Deze kwartiermakers hebben de opdracht gekregen van het Bestuurlijk 

Overleg Economische Zaken, waarin de portefeuillehouders Economische Zaken van de vijf 

gemeenten deelnemen, om het proces vorm te geven van de opstelling van businesscases voor de 

10 projecten. De verantwoordelijkheid voor de opstelling van businesscases is belegd bij 

projectgroepen waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. De 

vereniging Bedrijfsleven Bollenstreek was in elk project vertegenwoordigd.  

 

Op 9 februari, 30 mei en 7 juni van dit jaar zijn informatieavonden georganiseerd om de stand van 

zaken en voortgang van de economische agenda en de businesscase te bespreken.  

 

Voorts is de financiering van de governance voor de Economische Agenda in mei/juni 2017 aan de 

gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen ter besluitvorming voorgelegd. De 

raden hebben kennisgenomen van de beoogde governancestructuur en er zijn voor de uitvoering 

van de governance in 2017 middelen beschikbaar gesteld. In Noordwijkerhout was al budget 

beschikbaar voor de uitvoering van de Governance.  

 

Met het besluit over de governance wordt de aansturing van de EADB belegd bij de op te richten 

Economic Board, welke bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Triple Helix. De wijze waarop de 

governance is uitgewerkt, komt in dit voorstel aan de orde.  

 

Voor de zomer zijn de businesscases afgerond. Per businesscase is aangegeven welke bijdrage 

wordt geleverd aan de versterking van de economie in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast is een 

inschatting gemaakt van benodigde inzet van financiële middelen. Er is een analyse gemaakt van 

de onderlinge verbindingen en mogelijke overlap tussen de businesscases. Inmiddels is op basis 

hiervan een inhoudelijke en financiële efficiencyslag doorgevoerd. Over de samenhang en de 

doorgevoerde efficiencyvoordelen zullen wij u in dit voorstel nader informeren.  

 



Unmanned Valley 

De portefeuillehouders Economische Zaken van de gemeenten in de Bollenstreek (excl. Katwijk) 

hebben bij brief van 16 januari 2017 aan de Statencommissie van de provincie Zuid-Holland hun 

steun uitgesproken voor de ontwikkeling van het project Unmanned Valley, mede in relatie tot het 

project Space Tech Campus. Het college van B&W van de gemeente Katwijk heeft vervolgens laten 

weten het project Unmanned Valley te willen verbinden aan de doelstellingen van de Economische 

Agenda. Daarom is het project Unmanned Valley aan de elf bestaande projecten toegevoegd. 

 

Fonds 

Daarnaast wordt in enkele businesscases gesproken over (onderzoek naar de mogelijkheden van) 

een fonds voor innovatieve en/of startende ondernemers. Dit is aanleiding geweest om voor te 

stellen om een deel van de middelen aan te wenden om een fonds voor innovatieve en/of startende 

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de Duin- en Bollenstreek voor de komende periode 

in het leven te roepen. Voor de voorwaarden van dit fonds wordt gemakshalve verwezen naar de 

paragrafen argumenten en financiële effecten.    

 

Provincie Zuid-Holland 

De businesscases van de economische agenda zijn op bestuurlijk niveau besproken met de 

gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De gedeputeerde Bom heeft bij brief van 11 

september 2017 aangegeven blij te zijn met de inzet van de regio op het gebied van regionale 

economie. De gedeputeerde ziet bovendien duidelijk raakvlakken tussen de EADB en de provinciale 

ambities met betrekking tot de Greenports en doorontwikkeling van de Spacecluster. In een later 

stadium kan verder worden verkend of en zo ja op welke wijze de provincie een rol wil spelen bij 

economische versterking van de Duin- en Bollenstreek.   
 

Beoogde effecten van het uitvoeringsprogramma 

 

Met het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda wordt beoogd de economische positie 
van de Duin- en Bollenstreek te versterken met behoud van de woonaantrekkelijkheid. Voor alle 
businesscases zijn zo concreet mogelijke doelstellingen geformuleerd en indicatoren bepaald om te 

kunnen meten welke bijdrage met de uitvoering van de businesscases aan deze algemene 
doelstelling zal worden geleverd. Startpunt hiervoor is de nulmeting die momenteel wordt 
uitgevoerd. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 26 september 2017 is de nulmeting 
gepresenteerd. 

 
In de bijlage Uitvoeringsprogramma Economische Agenda zijn de doelstellingen, inspanningen en 

indicatoren van de businesscases in samenhang met elkaar weergegeven. De businesscases 
beogen bij te dragen aan werkgelegenheidsgroei, verbetering van het ondernemersklimaat, 
bekendheid van de Bollenstreek en innovatie. Van alle businesscases is in de bijlage 
Uitvoeringsprogramma Economische Agenda een canvas opgenomen om de businesscases op een 
overzichtelijke en transparante manier in beeld te brengen. Daarbij is aangegeven (voor zover 
mogelijk) wie de beoogde projecteigenaren zijn en welke middelen worden ingezet.   
 

Aan uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma van de 
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. 
 
  
Argumenten 

 

1.1 De economische positie van de Duin- en Bollenstreek blijft achter in vergelijking tot andere 
(omliggende) regio’s.  

Dit vraagt vanuit de lokale overheden om een stimuleringsprogramma. De 
woonaantrekkelijkheid van de Duin- en Bollenstreek is een belangrijke asset voor het 
vestigingsklimaat en moet derhalve worden behouden.  
 

1.2 Het uitvoeringsprogramma is een nadere concretisering van de vastgestelde Economische 
Agenda.  

De businesscases zijn in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven en 
kennisinstellingen tot stand gekomen. Deze triple helix is voor de uitvoering ook een belangrijk 
uitgangspunt. Duidelijk is gemaakt aan welke concrete doelstellingen de businesscases een 
bijdrage leveren. 



 

1.3 Bedrijfsleven, kennisinstellingen en ook de provincie Zuid-Holland ondersteunen de  

      economische agenda 

2.1 De kosten van het uitvoeringsprogramma worden door de 5 gemeenten gedeeld op basis van 

inwonertal.   
De gemeente Katwijk heeft aangegeven projectpartner te willen zijn voor de businesscases 
Greenport, Toerisme en Space Tech Campus. In een later stadium zal met Katwijk worden 
overlegd over de invulling van de rol van projectpartner. De toegevoegde businesscase 
Unmanned Valley komt volledig voor rekening van de gemeente Katwijk en is daarom niet in 
dit financieringsvoorstel meegenomen. 
 

2.2 Er is inhoudelijke en financiële efficiencyslag doorgevoerd.  

Van gezamenlijke businesscases en de governance van de Economische Agenda zijn de totale 
kosten in beeld gebracht. Vóór de uitvoering van efficiencyslag kwamen de totale kosten voor 
de periode 2018 t/m 2021 uit op € 6.450.000,-. In de afgelopen periode is op basis van een 
grondige analyse een efficiencyslag doorgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de totale kosten 
zijn teruggebracht tot € 5.724.000,- voor de gehele looptijd. Het fonds voor startende en 
innovatieve ondernemers ter grootte van € 631.000,- is hierin verdisconteerd. Voorts zijn de 

kosten voor de governance beperkt teruggebracht van € 1.275.000,- tot € 1.084.000,- voor de 

gehele looptijd. 
 

2.3 Een fonds voor startende en innovatieve ondernemers is als concrete stimuleringsmaatregel 
toegevoegd.  
In de businesscase Space wordt gesproken over het onderzoeken en opzetten van een 
‘Innovatiefonds’ voor startups en groeifinanciering. Hiervan is een sectoroverstijgend fonds 

gemaakt voor startende en innovatieve ondernemers. Door een investeringsvoorschot uit 
publieke middelen, kan bij aanvang meer gewicht gegeven worden aan dit fonds. Het fonds 
krijgt een revolverend karakter, waar in de eerste plaats vijf gemeenten uit de Duin- en 
Bollenstreek in investeren, maar op termijn ook gezocht wordt naar investeringen van andere 
overheden, financiële instellingen, vermogende particulieren en ondernemers. De stichting 
Economic Board wordt verantwoordelijk voor de inzet van het fonds.  
 

3.1 De governancestructuur voor de uitvoering van de Economische Agenda is nader uitgewerkt. 
Op strategisch niveau wordt een Economic Board ingesteld waarin de triple helix is 
vertegenwoordigd. De Economic Board zet de koers uit van de Economische Agenda, overziet 

het geheel, zorgt voor afstemming en draagt nieuwe businesscases aan. Het mandaat voor de 
Economic Board om dit te doen, ligt vastgelegd in de randvoorwaarden die worden meegegeven 
in de jaarlijkse exploitatieovereenkomst tussen de Board en gemeenten. Sturing vanuit de 
gedachte van triple helix betekent dat de Economic Board de budgetverantwoordelijkheid zal 

krijgen in plaats van het Bestuurlijk Overleg van de portefeuillehouders van Economische 
Zaken. Daarom is het noodzakelijk om voor de Economic Board een stichting op te richten. In 
de bijlage Uitvoeringsprogramma Economische Agenda zijn doel en taken van de stichting 
Economic Board, de profielschets van de Economic Board, de rol en taken van de 
aanjager/programmadirecteur en de projecteigenaren opgenomen. 
 

3.2 De stichting Economic Board wordt een verbonden partij.  
Er is sprake van een verbonden partij als overheden een rechtspersoon oprichten waarin de 
gemeente(n) een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een stichting die jaarlijks alleen 
een subsidie of exploitatiebijdrage krijgt is geen verbonden partij. Wanneer een gemeente 
echter zeggenschap in het bestuur heeft van de stichting is dat wel het geval. Daarom zullen de 
concept-statuten van de stichting Economic Board voor wensen en bedenkingen aan de raad 
van de gemeente(n) die een lid aan de Economic Board leveren worden voorgelegd alvorens de 

stichting Economic Board door die gemeente(n) namens de overige gemeenten (excl. Katwijk) 
zal worden opgericht. 
 

4.1 Voor de besteding van de gemeentelijke middelen worden randvoorwaarden geformuleerd.  
De stichting Economic Board zal zich moeten houden aan overheidsregelgeving en jaarlijks op 
basis van een vastgestelde begroting de middelen moeten aanvragen. De volledige 
randvoorwaarden zijn opgenomen in de bijlage Uitvoeringsprogramma Economische Agenda. 

   
 
 



5.1 De gemeenten sluiten een exploitatieovereenkomst met de stichting Economic Board voor de 

jaarlijkse besteding van de gemeentelijke middelen.  

De randvoorwaarden genoemd onder 4.1 worden hierin integraal opgenomen. Het college van 
B en W van Hillegom sluit namens de deelnemende gemeenten de exploitatieovereenkomst 
met de Economic Board (omdat Hillegom momenteel budgetbeheerder is voor de Economische 
Agenda).  
 

6.1 De Economische Agenda is een samenwerking tussen overheid, ondernemers en 

onderwijsinstellingen.  
Hieruit vloeit voort dat naast gemeentelijke middelen, businesscases worden uitgevoerd met 
steun (in-kind en/of financieel) van het bedrijfsleven en andere partners. De Economic Board 
krijgt daarom de opdracht mee om voor 25% van het totale programmabudget (exclusief 
governance en de bijdragen van de gemeente Katwijk) cofinanciering te verzekeren. Het gaat 
hierbij in totaal om een bedrag van € 982.712,07 in vier jaar tijd. Indien de Economic Board er 

niet in slaagt om aan deze cofinancieringseis te voldoen,  kan de Economic Board een 
onderbouwde aanvraag voor extra middelen indienen bij de vijf gemeenten. 
 

7.1 De gemeenteraden worden halfjaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van  

de Economische Agenda.  

De stichting Economic Board legt verantwoording af aan de gemeenten over de besteding van 
de middelen en de bereikte resultaten en de bijdrage van de businesscases aan de 
geformuleerde doelstellingen. Elk halfjaar vindt tevens overleg plaats tussen het bestuur van 
de stichting Economic Board en het bestuurlijk overleg van de portefeuillehouders Economische 

Zaken.   
  

Kanttekeningen 

 

De gemeente Katwijk draagt vooralsnog niet bij aan het uitvoeringsprogramma.  

De gemeente Katwijk heeft zich immers in eerder stadium reeds verbonden met de 071-agenda 
van de Leidse regio. De gemeente Katwijk heeft aangegeven graag te willen samenwerken met de 
andere vijf gemeenten uit de Bollenstreek op de strategische thema’s Toerisme, Greenport en 
Space. Katwijk neemt hierbij de rol van projectpartner in die op projectbasis wil samenwerken. 
Deze samenwerking heeft dan betrekking op sturing, bemensing en financiën. Daarnaast wordt het 
project Unmanned Valley verbonden aan de doelstellingen van de Economische Agenda. Dit project 

wordt volledig door Katwijk gefinancierd. 
 

Het bedrijfsleven heeft vooralsnog geen toezeggingen gedaan over financiële bijdragen aan het 
uitvoeringsprogramma. Bij een aantal businesscases bestaat er evenwel perspectief op 
cofinanciering door het bedrijfsleven en andere overheden. Het bedrijfsleven wacht de 
besluitvorming van de gemeenteraden af. Na besluitvorming in de gemeenteraden zullen bijdragen 
op onderdelen kunnen worden vastgelegd. De cofinancieringsdoelstelling voor de Economic Board 

is daarbij zoals gezegd om gemiddeld 25% cofinanciering te verzekeren voor de uitvoering van de 
agenda en de aangewezen projecten. 
 

Financiële consequenties 

 

In het raadsvoorstel over de governance van de Economische Agenda is een schatting gemaakt, op 
basis van de op dat moment bekende gegevens, van het benodigde budget om alle businesscases 
uit te kunnen voeren. Het ging om de volgende bedragen:  

- de kosten van de Governance en voor uitvoering van de businesscases jaarlijks  
€ 1.275.000,-  voor de zes gemeenten.  

- de noodzakelijke eenmalige kosten voor verplaatsingskosten, opstartkosten of aanschaf 

van materiaal € 650.000,- voor de zes gemeenten. 

 

In totaal komt dit uit op een verwachting van € 5.750.000,- voor de gehele looptijd van 2018 t/m 

2021. Gezien de positie van de gemeente Katwijk zullen de kosten nu door vijf gemeenten moeten 

worden verdeeld.  

 

Na de uitgevoerde inhoudelijke en financiële efficiencyslag is het benodigde bedrag voor de 11 

businesscases teruggebracht tot circa € 5.100.000,-. De resterende budgettaire ruimte is ingevuld 

met het fonds voor startende en innovatieve ondernemers.  

 



De noodzakelijke eenmalige kosten ad € 650.000,- zijn in de 11 businesscases verwerkt. Voor de 

businesscase governance is rekening gehouden met de kaders van de WNT voor ingehuurde 

topfunctionarissen.  

 

In het navolgende overzicht zijn de kosten per businesscase en het fonds weergegeven. 
 

Financieringsoverzicht 2018 tm 2021 

  Businesscase Gevraagd budget 

      

1 Flower Attraction €                               120,000  

2 Flower Science €                               750,000  

3 Versnelling herstructurering Greenport €                                 47,000  

4 Gezonde en energieke regio €                               432,000  

5 Space Tech €                               770,000  

6 Blueport €                               300,000  

7 Bereikbaarheid €                                         -    

8 Ondernemershuis (excl fonds) €                               410,000  

  Fonds voor startende en innovatieve ondernemers €                               631,000  

9 Onderwijs en Arbeidsmarkt €                               400,000  

10 Regiomarketing €                               780,000  

11 Governance €                            1,084,000  

  Subtotaal €                            5,724,000  

12 Unmanned Valley gefinancierd door Katwijk  

  Totaal €                            5,724,000  

 
Tabel 1 
 

Cofinanciering 
In een aantal businesscases is sprake van mogelijke cofinanciering door derde partijen. Dit kunnen 

overheden zijn (zoals de provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk), het bedrijfsleven en 
investeerders. Tot dusver zijn er nog geen harde toezeggingen over financiële bijdragen door derde 
partijen gedaan. Omdat dit wel een belangrijk uitgangspunt is voor de realisering van het 
uitvoeringsprogramma vanuit de triple helix-gedachte, wordt de Economic Board de 
cofinancieringseis van gemiddeld 25% (exclusief governance en bijdrage Katwijk) meegegeven. In 
de kostenverdeling per gemeente is hierom aan de voorkant een minimaal taakstellend bedrag 

opgenomen voor de cofinanciering van het uitvoeringsprogramma, naast een ambitie voor 
cofinanciering uit de gemeente Katwijk.     
 
Kostenverdeling per gemeente 
In het onderstaande overzicht zijn de kosten per gemeente per jaar weergegeven. Daarbij is het 
bedrag dat aan de deelnemende gemeenten gevraagd wordt, verminderd met de bedragen die als 
cofinanciering staan opgenomen. Daarom wordt in totaal gevraagd om een bedrag van € 4.032.136 

voor vier jaar. Indien de Economic Board er niet in slaagt de cofinanciering te verzekeren, kan de 
Board een extra aanvraag doen bij de deelnemende gemeenten om het tekort dat daardoor 

ontstaat op te vangen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Kostenverdeling  

  2018 2019 2020 2021 totaal 

Hillegom €         176.429   €     176.429   €      176.429   €     176.429   €         705.716,63  

Lisse €         186,726   €     186.726   €      186.726   €     186.726   €         746.904,78  

Noordwijk €         212.920   €     212.920   €      212.920   €     212.920   €         851.681,66  

Noordwijkerhout €         134.707   €     134.707   €      134.707   €     134.707   €         538.829,06  

Teylingen €         297.251   €     297.251   €      297.251   €     297.251   €      1.189.004,09  

Subtotaal €      1.008.034   €  1.008.034   €   1.008.034   €  1.008.034   €      4.032.136,22  

            

Cofinancieringseis         €         982.712,07  

Mogelijke 
cofinanciering 
Katwijk         €         709.151,71  

            

Totaal         €      5.724.000,00  

 
 
Tabel 1 

 
Uw raad wordt op basis van het bovenstaande voorgesteld om voor de periode van 2018-2021 
jaarlijks een bedrag van € 176.429,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het 
Uitvoeringsprogramma en dit op te nemen in de programmabegroting 2018-2021. 
 

Gezien het projectmatige karakter van de Economische Agenda, betreft het hier incidentele 
middelen voor vier jaar. Zie ook de paragraaf over de evaluatie van het programma. 
 
Randvoorwaarden besteding gemeentelijke middelen 

De stichting Economic Board zal een exploitatieovereenkomst met de gemeenten sluiten waarin 

afspraken worden vastgelegd over de aanwending van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. De 

cofinancieringseis van gemiddeld 25% is een van deze voorwaarden, voor de overige 

randvoorwaarden wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma in de bijlage. 

 

Fonds voor startende en innovatieve ondernemers 

In de businesscase Ondernemershuis is dit fonds opgenomen. Gelet op het afwijkende karakter van 

het revolverende fonds valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Economic Board. De 

programmadirecteur wordt beheerder van het fonds.  

Het revolverende karakter betekent dat het geld in beginsel terugvloeit naar het fonds. Van belang 

is om aan te geven dat vanuit het fonds leningen en garanties verstrekt gaan worden met bepaalde 

looptijden. Als deze looptijden de termijn van dit uitvoeringsprogramma (eind 2021) overschrijden, 

dienen aan de voorkant hierover afspraken met de gemeenten te worden gemaakt over overname 

van de leningen en garanties bij eventuele beëindiging van het programma en de Economic Board.   

 

Fiscale aspecten 

Alvorens tot oprichting van de stichting Economic Board wordt overgegaan, wordt advies 

ingewonnen over de fiscale aspecten en overleg gevoerd met de Belastingdienst. Daarbij gaat het 

met name over de vraag of de stichting als BTW-ondernemer zal gaan opereren of niet.  

Eerste fiscaal advies wijst uit dat de stichting Economic Board diensten zal verlenen aan de 

gemeenten door (namens de gemeenten) bijdragen (subsidies) te verlenen aan 

projectteams/projecteigenaren die businesscases uitvoeren. Het verlenen van een financiële 

bijdrage (subsidie) is vrijgesteld van BTW. Van het totale bedrag van € 5.724.000,- gaat het om  

€ 3.657.288,- . Het resterende bedrag van € 1.080.000,- is bedoeld voor de dienstverlening die de 

Economic Board zelf (aanjager/programmadirecteur e.d.) voor de gemeenten verricht gedurende 

de looptijd van 4 jaar. Deze BTW kan in rekening worden gebracht bij de gemeenten die het 

vervolgens kunnen declareren bij het BTW-compensatiefonds. Van belang is in dat geval dat de 



Economic Board zich bij de besteding van de governancemiddelen houdt aan de 

aanbestedingsvoorwaarden van de gemeenten.    

 

Het startersfonds is een bancaire activiteit, waarover de BTW niet kan worden verrekend. Hiermee 

moet in de financiële administratie van de stichting rekening worden gehouden. 

 
 Aanpak, uitvoering en participatie 

 

Na de besluitvorming in de gemeenteraden over de financiering van het uitvoeringsprogramma van 

de Economische Agenda zullen concept-statuten worden opgesteld voor de stichting Economic 

Board. Deze concept-statuten zullen voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd aan de 

gemeentera(a)d(en) van de gemeente(n) die een lid aan de Economic Board leveren. 

 

Parallel hieraan zullen op basis van de profielschets van de Economic Board leden worden 

geworven en geselecteerd voor benoeming als bestuurslid van de stichting Economic Board en een 

programmadirecteur worden aangesteld. De gemeenten zullen deze leden van de Economic Board 

benoemen bij de oprichting van de stichting. Het stichtingsbestuur stelt vervolgens een begroting 

vast voor 2018 welke wordt ingediend bij de gemeenten. 

Vervolgens zal een exploitatieovereenkomst worden gesloten met de stichting Economic Board voor 

de besteding van de middelen in het jaar 2018. 
 
De uitvoering van de businesscases zal vervolgens door de Economic Board en de (aan te wijzen) 
projectteam/projecteigenaar ter hand worden genomen. 
 
Zolang de Economic Board nog niet is ingesteld, zal het Bestuurlijk Overleg van de 
portefeuillehouders Economische Zaken verantwoordelijk blijven voor de realisering van het 

uitvoeringsprogramma.  
 
Duurzaamheid 

 

Circulaire economie is als belangrijk dwarsverband vastgelegd in de Economische Agenda Duin- en 
Bollenstreek en komt als thema in verschillende businesscases terug (bijvoorbeeld in Flower 
Science). Daarmee is de aandacht voor duurzaamheid verankerd.  

 
Urgentie 

 

Gelet op de beoogde start van het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda begin 2018 
is besluitvorming over financiering van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk in het najaar 2017.  
 

Evaluatie 

 

Na vier jaar wordt het functioneren van de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en 
Bollenstreek geëvalueerd. Evaluatie van de businesscases vindt plaats op daarvoor geschikte 
momenten binnen het proces van de individuele cases. Op basis van deze evaluaties kunnen 
colleges en raden besluiten de Economische Agenda, of delen hiervan, te verlengen of stop te 

zetten na 2021. 
 
Bijlagen en achtergrondinformatie 

 

Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Duin en Bollenstreek 2018-2021 
Brief van de gemeente Katwijk over deelname aan de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 
Brief van de provincie Zuid- Holland  

 

 



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 26 september 2017, 

 

gelet op artikel 108 van de gemeente wet, 

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- & 

Bollenstreek;  

2. Voor de periode van 2018-2021 jaarlijks een bedrag van € 176.429,- beschikbaar te stellen 

voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma en middels een begrotingswijziging op te 

nemen in de programmabegroting 2018-2021. 

3. Kennis te nemen van de nadere uitwerking van de bijbehorende governancestructuur. 

4. De randvoorwaarden voor de besteding van de financiële middelen vast te stellen. 

5. De randvoorwaarden onder besluitpunt 4 op te nemen in een exploitatieovereenkomst met de 

op te richten stichting Economic Board. 

6. Om als randvoorwaarde vast te stellen dat gemiddeld 25% cofinanciering plaatsvindt op de 

uitvoering van de agenda en de aangewezen projecten. 

7. Het college op te dragen halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van het 

Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- & Bollenstreek op in ieder geval de 

volgende punten:  

a. besteding van de beschikbaar gestelde middelen; 

b. de bereikte resultaten;  

c. de bijdrage van de businesscases aan de geformuleerde doelstellingen. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 november 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 


