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1. Voorstel voor behandeling
Aan de commissie wordt gevraagd de uitwerking te bespreken.

2. Besluit GS
Op 24 januari heeft GS besloten:
a) Kennis te nemen van de uitwerking van motie 10‐2 over registratie van arbeidsplaatsen
bij regionaal economische samenwerkingsverbanden;
b) De uitwerking aan Provinciale Staten voor te leggen;
c) In 2006 door alle dan actieve economische samenwerkingsverbanden een beheers‐ en
monitoringsysteem op projectniveau te laten opzetten;
d) De portefeuillehouder economie te mandateren dit te laten uitvoeren.

3. Verdere procedure
Uitvoering van de uitwerking door GS.

4. Samenvatting
Op 12 januari 2004 hebben PS motie 10‐2 aangenomen.
Motie 10‐02
Overwegende dat:
• De doelstellingen om de economische ontwikkelingen van de regio Noord‐Holland‐
Noord te versterken en werkgelegenheid te bevorderen steun verdient;
• Deze doelstelling geconcretiseerd moet worden in controleerbare cijfers;
• Er om die reden overeenstemming moet zijn over een nulmeting;
Besluiten dat:
• De Stichting Halter in Balans een zodanig registratiesysteem moet opzetten dat het
resultaat van 7000 arbeidsplaatsen objectief is vast te stellen.
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In overleg met de indieners van deze motie is besloten de registratie waarom gevraagd
wordt niet te beperken tot alleen het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Halter
in Balans dat als werkgebied Noord‐Kennemerland en West‐Friesland heeft, maar breder toe
te passen op alle vier Regionaal Economische Stimuleringsprogramma’s (RESsen) die op dit
moment operationeel zijn. Doel hiervan was te komen tot een uniform registratiesysteem
voor alle RESsen, waardoor de resultaten van de programma’s eenduidig en vergelijkbaar
zijn. Op die manier kan het hoofddoel van de RES‐programma’s, de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in Noord‐Holland, beter worden gevolgd.
In de brief aan de Commissie zijn de resultaten van de diverse RESsen op een geaggregeerd
niveau weergegeven voor de resultaten m.b.t. bedrijventerreinen in ha’s en werkgelegenheid
in arbeidsplaatsen. Als bijlage bij de brief is tevens een meer gedetailleerd overzicht
bijgevoegd.
De ervaringen die nu zijn opgedaan, zullen worden gebruikt bij de start van het
Ontwikkelingsbedrijf Noord‐Holland‐Noord. Het is de bedoeling dat de RESsen Kop en
Munt en Halter in Balans in het Ontwikkelingsbedrijf zullen opgaan.
Een volgende stap is om naast de arbeidsplaatsen ook de impact van de door de RESsen
gesubsidieerde, c.q. ondersteunde projecten op de economische diversificatie van de regio’s
te meten. Dit wordt mogelijk wanneer binnen deze samenwerkingsverbanden een
monitorings‐ en beheerssysteem wordt opgezet op projectniveau. Het bestuur van RES Kop‐
en‐Munt heeft daar inmiddels toe besloten. Wij zullen bevorderen dat andere RES‐besturen
volgen en nieuwe verbanden bij de start reeds beschikken over een dergelijk systeem.
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