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Beste leden en burgerleden,
Zoals u eerder bent geïnformeerd, is er de afgelopen periode regionaal verkend in hoeverre “VTE” en “Kennisdiensten”
(soms ook “Kennisdiensten en de creatieve sector" genoemd) aangemerkt kunnen worden als topsector in de regio
West-Brabant.
In de afgelopen periode hebben wij en de RWB u op verschillende manieren betrokken bij het proces rondom de
economische focus van de regio. Gezien het belang (zowel financieel als inhoudelijk) van deze afweging t.a.v.
topsectoren wil ik u voorafgaand aan de besluitvorming hierbij informeren.

Ontwikkelingen rondom mogelijke topsectoren
VTE
Rondom het onderwerp vrijetijdseconomie heb ik de afgelopen maanden deelgenomen aan een regionale bestuurlijke
kopgroep. Hierin zijn we tot het voorstel gekomen om VTE als aandachtspunt op te nemen binnen het thema Economie
van het RWB Actieprogramma 2019-2023. Daarmee wordt het (vooralsnog) geen eigenstandige topsector, maar worden
er hierop wel activiteiten ontwikkeld die deze sector regionaal verder ondersteunen. U kunt hierbij denken aan het
formuleren van een regionale opgave VTE, welke in 2020 met inzet van de triple helix wordt geformuleerd.
Kennisdiensten en de creatieve sector
Parallel aan de onderzoeken ten aanzien van VTE heeft de Economie Board West-Brabant (EBWB) onderzoek laten
uitvoeren over de door professor Tordoir als potentiële topsector aangemerkte Kennisdiensten in de regio. Gedurende dit
onderzoek heeft de EBWB inhoudelijke verbindingen gelegd met de ontwikkelingen rondom VTE. In haar vergadering
van 19 september heeft de EBWB geconcludeerd om Vrijetijdseconomie te splitsen: het deel dat gericht is op events ã
gaming wordt meegenomen in het programma voor Creatieve Dienstverlening. Aan de overheden wordt meegegeven om
het deel dat gericht is op ‘verblijf te borgen in het Actieprogramma RWB.

Financiële consequenties
Bij het vaststellen van de RWB begroting 2020 is ingestemd om 6363.000 uit het rekeningresultaat van 2018 te
reserveren voorde uitvoering van programma’s op Kennisdiensten en Vrijetijdseconomie in 2020/deels 2021. Daarmee is
voorde komende periode financiering voorzien. Bij de besluitvorming over de begroting 2022 zal besloten worden over
voortzetting van de financiering van het programma Creatieve Dienstverlening S VTE.

Huidige positie
Hierbij geef ik aan dat wij voornemens zijn om tijdens de RWB Algemeen Bestuur vergadering van 04/12 in te stemmen
met de hierboven beschreven voorstellen t.a.v. “VTE” en “Creatieve Dienstverlening.” Daarbij is onze verwachting dat de
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komende 1.5 jaar door de inzet van die hiervoor reeds gereserveerde middelen er voldoende basis gevormd kan worden
waarop een nieuwe afweging mogelijk is over aanvullende middelen. In die afweging zal uw raad natuurlijk betrokken
worden.

Aanvullende informatie
De RWB organiseert voor raadsleden op 25 november tussen 19.00 en 21.30 uur een informatieve bijeenkomst over
Creatieve Dienstverlening en VTE. Uitnodigingen met locatie en programma worden op korte termijn verspreid.
Met vriendelijke groet,
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