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OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Invest-MRA en ROM Utrecht 

Verspreiden Ja 

Contactpersoon Anouk Pols 

Eenheid Sturing 

E-mail a.pols@regiogv.nl 

Kenmerk 19.0013938 

Datum 21 oktober 2019 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Besluiten om vanuit de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en 
Vechtstreek voor € 2,5 miljoen deel te nemen in Invest-MRA. 

Voorstel 2.  Besluiten om vanuit de gemeenschappelijke regeling voor € 2,5 miljoen deel 
te nemen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht 

Voorstel 3.  Het ontwerpbesluit tot deelneming aan Invest-MRA en ROM Utrecht en de 
bijbehorende begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraden met 
het verzoek om uiterlijk op 12 februari 2019 in te stemmen en eventuele 
wensen en bedenkingen over te brengen aan het algemeen bestuur. 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 

10-10-19 Directieoverleg Adviseren Voeg een bespreeknotitie toe. 

15-10-19 Werkgroep financiën Adviseren Ga uit van een lening vanuit de Regio. 

01-11-19 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen  

Nov-dec Informatieronde 
raadscommissies 

Informeren  

21-11-19 Dagelijks bestuur Ontwerp besluit  

12-02-20 Gemeenteraden Instemming  

13-02-20 Algemeen bestuur Definitief besluit  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 

Amsterdam en Utrecht zetten in samenwerking met de deelregio’s investeringsfondsen op om  om 
economische groei te stimuleren en transitie opgaven (klimaat en energie) te realiseren. Deze 
fondsen borgen regionale aansluiting bij investeringsbank Invest-NL met een werkkapitaal van € 2,5 
miljard. Voorstel is om vanuit de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek voor € 2,5 
miljoen deel te nemen in beide fondsen. De portefeuillehouders bepalen eerst of zij het 
besluitvormingstraject tot deelname in gang willen zetten. Voorstel is om eerst langs de lokale 
commissies te gaan, zodat raadsleden informatie krijgen over de werking van de fondsen en de 
mogelijke deelname vanuit de Regio. Vanaf eind november zet het dagelijks bestuur, op advies van 
het portefeuillehoudersoverleg, het besluitvormingstraject in gang. Bij een deelneming vanuit de 
Regio is 2/3 meerderheid nodig bij de gemeenteraden. De verwachting is dat het algemeen bestuur 
op 13 februari een besluit kan nemen tot wel/geen deelname aan Invest-MRA en/of ROM Utrecht.  

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Bespreeknotitie Invest-MRA ROM Utrecht 

Bijlage 2.  Ontwerp besluit Invest-MRA ROM Utrecht 

Bijlage 3.  Voorstel Invest-MRA ROM Utrecht 

Bijlage 4.  Begrotingswijziging Invest-MRA ROM Utrecht 

Bijlage 5.  Werkdocumenten Invest-MRA 

Bijlage 6.  ROM Utrecht 
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