Terugkoppeling voor wethouders Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het
triple helixoverleg EOA Midden-Holland d.d. 8 oktober 2020.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Midden-Holland hierbij de bestuurlijke terugkoppeling van de vergadering van 8 oktober 2020 ter
informatie voor de colleges van b. en w. , raden en achterban van de vertegenwoordigers van
onderwijs en bedrijfsleven in het triple helixoverleg
1
Regionale visie Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland 2020
Een sterke economie en toekomstbestendig onderwijs zijn belangrijke voorwaarden om de dorpen en
steden in de regio vitaal te houden en te versterken. Dat vraagt gezamenlijk investeren in
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Het afgelopen jaar hebben de
samenwerkende partijen de economische visie Midden-Holland 2020 opgesteld. Daarin hebben zij de
economische koers voor de komende jaren bepaald met regio-specifieke speerpunten op het vlak van
bijvoorbeeld techniek en zorg. De leden van het overleg hebben de economische visie op 8 oktober
geaccordeerd. .
Momenteel wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda, inclusief een verkenning naar
financieringsmogelijkheden binnen en buiten de regio. Ook wordt bekeken hoe de uitvoering van het
programma met diverse projecten is in te passen in de structuur van de regio (governance).
De economische visie staat centraal tijdens de bijeenkomst voor raadsleden, vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven en het onderwijs op 29 oktober 2020 ’s avonds. Ook de mogelijkheden van
operationalisering van de visie samen met bedrijven en onderwijspartijen zullen daarbij verkennend
belicht worden.
De wethouders zullen de economische visie na de bijeenkomst van 29 oktober aanbieden aan de
colleges van burgemeester en wethouders.
2
Regionale visie detailhandel Midden-Holland
Het concept van de regionale visie detailhandel Midden-Holland is aan de leden van het triple helixoverleg aangeboden met de mogelijkheid om daarop te reageren. In de aanbieding is aandacht
gevraagd voor de actuele ontwikkelingen in de detailhandel als gevolg van corona en het dynamisch
karakter van het document. In het vervolgproces wordt onder andere het aspect van eventuele
regionale advisering bij plannen tot vestiging van nieuwe of uitbreiding van bestaande detailhandel
betrokken.
3
Provinciale bedrijventerreinenvisie
Tijdens de bespreking van de provinciale bedrijventerreinenvisie in de Statencommissie Ruimte Wonen
Economie van 30 september is namens ondernemers en gemeenten in Midden-Holland een
inspraakreactie verzorgd. De gebundelde inspraakreacties vindt u hier.
De uitnodiging van de insprekers aan de commissie om de regio te bezoeken, is door de commissie
met belangstelling geaccepteerd.
Er zijn afspraken gemaakt voor de voorbereiding en organisatie van het werkbezoek.
Naar aanleiding van deze lobby-actie is geconstateerd dat het lobbyproces namens Midden-Holland
structureel aandacht en inzet vraagt, anders dan de nu ad hoc-georganiseerde lobby. Gepleit is voor
een lobbyist namens de regio die structurele aandacht voor regionale ontwikkelingen vraagt en
belangen behartigt aan de voorkant van projecten en processen.

