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De griffie heeft het doel en karakter van de themabijeenkomsten over de fondsen
verder uitgewerkt. Daarover heeft de procedurevergadering van 11 september
2017 beslist. Voor wat betreft het Innovatiefonds dient de uitwerking te worden
aangepast, naar aanleiding van de toezegging van Gedeputeerde Pauli tijdens het
debat over de MKB plus faciliteit om een themabijeenkomst te organiseren over het
provinciale financieel instrumentarium voor bedrijven, in breed perspectief. De
geplande themabijeenkomst op 17 november a.s. heeft als oorspronkelijke scope het
Innovatiefonds en het Valorisatiefonds (zie ook agendapunt 4.A.1). Het provinciaal
financieel instrumentarium voor bedrijven behelst meer dan dat (o.a. ook de MKB
plus faciliteit). Om aan de toezegging van Gedeputeerde Pauli invulling te geven, is
het - gezien de inhoudelijke samenhang en uit pragmatisch oogpunt - wenselijk de
oorspronkelijke scope van de geplande themabijeenkomst te verbreden.
Onderstaand treft u een aangepaste uitwerking voor de themabijeenkomst over het
Innovatiefonds aan. Het karakter van de bijeenkomst, namelijk informerend en
oordeelsvormend, is niet gewijzigd.
N.B. 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. De Statenmededeling zal ook voor de
procedurevergadering van 20 november 2017 worden geagendeerd.
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Advies

Kennisnemen van onderstaande aangepaste uitwerking van de themabijeenkomst
over het Innovatiefonds. De themabijeenkomst is voorzien op 17 november 2017.
Toelichting
Statendag 17 november 2017
Innovatiefonds

Onderwerp

Instrumentarium MKB ondersteuning (o.a. valorisatieprogramma en
evaluatie Innovatiefonds)

Doel

Tijdens het eerste, informerende, deel van de bijeenkomst wordt
aan Statenleden door middel van een korte presentatie ambtelijk
het overzicht geboden over het beschikbare instrumentarium
gericht op MKB. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de
ontwikkelingen van het Innovatiefonds en de voorgenomen
aanpassingen en het Statenvoorstel tot oprichting van een
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Valorisatiefonds Brabant, bedoeld voor het verstrekken van
leningen aan startups.
Tijdens het tweede, oordeelsvormende, deel van de bijeenkomst
gaan de woordvoerders met de gedeputeerde en elkaar in debat
over 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. Daarnaast kunnen de woordvoerders met de
gedeputeerde en elkaar in debat over het Statenvoorstel tot
oprichting van een Valorisatiefonds Brabant.
Karakter

Informerend en oordeelsvormend

2/2

