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In de vergadering van de raadscommissie van 15 juni 2022 is door de fractie van GroenLinks een vraag 

gesteld over de samenhang van The Economic Board en de regionale opgave de Productieve regio. 

Zoals toegezegd, beantwoorden we hierbij de gestelde vraag schriftelijk. 

 

De vraag zoals gesteld tijdens de raadscommissie: 
 

• In de Regionale agenda is een bedrag van €90.000 opgenomen voor de Human capital agenda, dat 

wordt uitgevoerd in samenwerking met The Economic Board. We hebben er als Renkum bewust 

voor gekozen om niet deel te nemen aan de Board. Wat is het verschil tussen de Board en de Pro-

ductieve regio, hoe vervlochten is dat? Hoe kijkt het college ernaar dat we niet meedoen met de 

Board maar wel met extra kosten zouden meedoen aan de Productieve regio? 

 

Het antwoord op de vraag is als volgt: 
 

• The Economic Board is een triple helix samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijfsleven en 

onderwijs. De Productieve regio is een opgave binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijme-

gen en hieraan nemen 18 regiogemeenten deel – alleen overheid dus. De bestuurlijk opdrachtgever 

van de Productieve regio neemt deel aan de Board. 

 

Eén van de vijf speerpunten van de Productieve Regio is Human capital, met als doel een toekomst-

bestendige arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Dat kunnen we als 

overheden niet alleen realiseren. Daar hebben we de samenwerking met onderwijsinstellingen en 

bedrijven voor nodig. Aangezien er al een triple helixsamenwerking bestaat in de vorm van de The 

Economic Board, werken we nauw samen met de Board om onze doelen te kunnen realiseren. 

 

De extra bijdrage die nu gevraagd wordt aan de regiogemeenten heeft direct betrekking op een 

speerpunt uit de Productieve regio, en als Renkum gaan we daar ook van profiteren. In onze ge-

meente zien we met name binnen bepaalde sectoren – zoals horeca en overheid – dat vraag en 

aanbod niet goed op elkaar aansluiten en er een tekort aan geschikte arbeidskrachten ontstaat. We 

hebben eerder vanwege onze financiële situatie de keuze gemaakt om niet meer deel te nemen 

aan de Board, maar met deelname aan de Productieve regio werken we – via de Groene Metro-

poolregio – nog altijd wel samen met The Economic Board en profiteren we van het bestaan en de 

inzet van de Board. De Board heeft in dat opzicht een belangrijke meerwaarde voor onze regio. 


