Memo
Memo aan de Procedurevergadering van de griffie over
aangepaste uitwerking themabijeenkomst Innovatiefonds
Behandeladvies:
 Uitwerking themabijeenkomst Innovatiefonds aanpassen, conform
behandeladvies en noot onder 4.A.1
Noot:
De griffie heeft het doel en karakter van de themabijeenkomsten over
de fondsen verder uitgewerkt. Daarover heeft de procedurevergadering
van 11 september 2017 beslist. De griffie doet in de memo een
aangepast voorstel voor de inhoud van de themabijeenkomst. Deze
uitwerking moet worden gewijzigd, conform het behandeladvies en de
noot onder 4.A.1.
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4.A.1
Statenvoorstel
Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen
inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant
Behandeladvies
 Agenderen voor de technische vragenronde van 17 november
2017
 Agenderen voor een themabijeenkomst met:
o een informerend gedeelte over Innovatiefonds,
Valorisatieprogramma en Valorisatiefonds, en MKB plus
faciliteit;
o een oordeelsvormend gedeelte over Valorisatiefonds;
o gevolgd door een oordeelsvormend gedeelte over evaluatie
Innovatiefonds.
 Deze themabijeenkomst met een duur van 120 minuten op 17
november 2017 te laten plaatsvinden
 Agenderen voor bespreking tijdens de PS-vergadering van 1
december 2017
Noot:
Het Statenvoorstel wordt geagendeerd voor de technische vragenronde
op 17 november 2017. Daarnaast wordt het Statenvoorstel
geagendeerd voor een themabijeenkomst op 17 november 2017. Het
eerste deel van deze bijeenkomst zal een informerend karakter hebben,
waarbij het overzicht geboden wordt over het beschikbare
instrumentarium gericht op MKB. Daarbij wordt stilgestaan bij de
ontwikkelingen van het Innovatiefonds en de voorgenomen
aanpassingen, het Statenvoorstel tot oprichting van een Valorisatiefonds
Brabant alsmede de MKB plus faciliteit. Het tweede deel van de
bijeenkomst zal een oordeelsvormend karakter hebben en zal gaan

over het Statenvoorstel tot oprichting van een Valorisatiefonds. Het
derde deel van de bijeenkomst zal eveneens een oordeelsvormend
karakter hebben en zal gaan over de evaluatie van het Innovatiefonds,
naar aanleiding van de Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de
eerste en tweede tranche Investeringsagenda Essent en het rapport van
KplusV over evaluatie 2013-2016 van de Noord-Brabantse fondsen. In
de themabijeenkomst zal derhalve een duidelijke knip worden
aangebracht tussen de drie verschillende gedeelten. Ten behoeve van
deze themabijeenkomst volgt nog een Statenmededeling over
aanpassingen aan het Innovatiefonds. Die Statenmededeling zal tijdig
beschikbaar zijn om bij de themabijeenkomst te betrekken. Zie ook het
behandeladvies bij 4.D.1. In verband met de duur van de bijeenkomst
zal de technische vragenronde naar verwachting om 9.00 uur
aanvangen.
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