VERSLAG
K06/jv/190907 voorzittersoverleg
van het voorzittersoverleg VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, gehouden op 7 februari 2019 bij
Scalabor

Aanwezig; Tony Iniquez, Martien Martens, Francois van Schaik, Simon de Luy, Henk Dekker,
Marcel Hielkema
Afwezig; Bas van Snippenburg, Eric van Gaalen

Opening
Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Namens Twynstra Gudde wonen Ageeth
Telleman en Barend van der Molen de vergadering bij. Om die reden wordt begonnen met een
voorstelrondje.
Verslag 22 oktober 2018
Het verslag van de vergadering van 22 oktober 2018 wordt aangenomen.
Evaluatie Economic Board
In opdracht van de Economic Board vindt een evaluatie plaats over de performance van de board
in de afgelopen 3 jaar. Ageeth Telleman en Barend van der Molen van Twynstra Gudde wonen
de vergadering bij en stellen de voorzitters een aantal vragen over het reilen en zeilen van de
board alsmede de gedachten over de toekomst en vooral de focus van de board. Afgesproken
wordt dat de voorzitters tzt een kopie van de evaluatie ontvangen.
Update verenigingen
Veron
• Francois geeft aan zeer positief te zijn over de mobiliteitstafel en de samenwerking met
de verschillende verenigingen ten aanzien van het doortrekken van de A15;
• Harry Cremers, vml. directeur van de Rabobank is de nieuwe voorzitter van Veron.
Francois zal hem de volgende keer meenemen naar het voorzittersoverleg;
• De vereniging is gestart met themabijeenkomsten. De eerste bijeenkomsten gingen over
bereikbaarheid (met o.a. Arno van der Steen) en arbeidsmarkt;
• In het voorjaar wordt een regionaal arbeidsmarktevent georganiseerd in samenwerking
met OCO.

OCO
•
•
•
•
OKA
•
•
•
•
•
•
•

Ook OCO organiseert thema bijeenkomsten. Binnenkort komt iemand van het forensisch
instituut langs voor een van de bijeenkomsten;
Er vindt intensief overleg plaats met de burgemeester en betrokken ambtenaren met
betrekking tot de uitbreiding van bedrijventerreinen;
De komst van een dependance van Rijnstate naar Elst wordt door de vereniging
verwelkomd;
Eind maart wordt afscheid genomen van burgemeester Toon van Asseldonk.

Binnen de raad van Arnhem is veel gedoe over de verhuizing van de dependance van
Rijnstate naar Elst;
Bij Rijnstate is onlangs een bijeenkomst georganiseerd over robotisering in de zorg;
Ook is er onlangs een bijeenkomst geweest over de slag bij Arnhem in de vorm van een
masterclass;
De vereniging is positief over de bouw van een campus van het ROC op het voormalige
Akzo terrein;
City marketing krijgt een boost in Arnhem met de werving van een bestuur en een
directeur om dit actief op te pakken;
Het bestuur van OKA wordt uitgebreid zodat een aantal specifieke onderwerpen kunnen
worden opgepakt;
In maart wordt er een bijeenkomst over aanbestedingen door de gemeente
georganiseerd; Marcel zal Tony in contact brengen met Hans Bakker van MKB Nederland
die veel over dit onderwerp weet.

Lindus
• Cris van Arkelen van Rabo zal zitting nemen in het bestuur van Lindus;
• Binnenkort wordt een happy hour bijeenkomst georganiseerd met Mathijs Bouwman;
• In januari was er een zeer succesvolle bijeenkomst met een orkest waarin een aantal
bestuurders als dirigent optraden en de vergelijking met het bedrijfsleven gemaakt
werd;
• De provincie heeft in eerste instantie niet gereageerd op een brief vanuit de regio over
de zorgen over bereikbaarheid. Inmiddels is er wel opvolging maar dat heeft lang
geduurd;
• De burgemeester van Duiven heeft aangekondigd geen tweede termijn te ambiëren;
• Lindus neemt samen met VNO-NCW Midden het voortouw in de Via15 bijeenkomsten
over doortrekken van de A15.
IKN
•
•
•
•

De vereniging organiseert bijeenkomsten bij bedrijven waarbij ook de wethouders EZ uit
de regio aanschuiven. Onderwerpen zijn oa onderwijs en duurzaamheid;
IKN zoekt professionele hulp om bedrijventerreinen te begeleiden bij de nieuwe
omgevingsvisie waar bestemmingsplannen onderdeel van worden;
Gerard van Gorkum heeft aangegeven nog een tijd lang als bestuurder aan te blijven;
In april wordt een gezamenlijke bijeenkomst met VNO-NCW Midden georganiseerd bij
Peeze.
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VNO-NCW Midden
• Marcel betreurt dat Pieter de Boer de vereniging gaat verlaten; hij gaat naar de
Ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland. Een vacature is inmiddels gesteld;
• Door de ziekte van Joris Knoben is er de laatste tijd geen economische barometer
geweest. Inmiddels zijn er gesprekken met iemand die dit kan overnemen zodat er toch
weer een barometer komt;
• Het oneplanet initiatief IMEC lijkt doorgang te gaan vinden; eind februari stemmen de
staten;
• Op 15 april organiseert Legal Valley haar jaarlijks congres met als thema “toegang tot het
recht”. Oa. Thom de Graaf, Ybo Buruma en minister Dekker zullen spreken;
• Marcel geeft een update van de verschillende activiteiten tav mobiliteit; A15, Bankhoef,
A12, versnelling ICE;
• Er zijn gesprekken geweest tussen de Economic Board en de stuurgroep
investeringsagenda die een budget van 50 mio beheert. Afgesproken is dat de twee
samengevoegd worden zodat de triple helix advies kan geven over de
investeringsagenda van de regio;
• In april iser een bijeenkomst bij Peeze ism IKN.
Wvvtk
Gevraagd wordt of MKB Duiven ook moet worden uitgenodigd voor dit overleg; zij hebben 400
leden. Tony gaat binnenkort op bezoek en rapporteert dan terug.
Sluiting
Marcel sluit de vergadering om 18.00 uur. De volgende vergadering vindt plaats op donderdag
23 mei om 1600 uur bij Scalabor.
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