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Bestuur en Samenwerking
WENSEN EN BEDENKINGEN inzake voornemen Drechtsteden deelname
Participatiefonds Innovation Quarter BV

Bij brief van 14 januari 2016 aan de lokale raden verzoekt het Drechtstedenbestuur
om tot uiterlijk 31 maart 2016 mogelijke wensen en bedenkingen te uiten inzake het
voorgenomen besluit om als Openbaar Lichaam Drechtsteden in 2016 als
aandeelhouder toe te treden tot het Participatiefonds van Innovation Quarter BV voor
een bedrag van C 500.000,-. Dit in het verlengde van regionale besluitvorming in de
Drechtraad inzake de Innovatiestrategie Maritieme Topregio d.d. 1 december 2015.
Onderdeel van de besluitvorming betrof het voornemen tot deelname van de
Drechtsteden als aandeelhouder in het Participatiefonds van Innovation Quarter.
Op basis van artikel 31a Wet Gemeenschappelijke Regelingen, lid 2 wordt het besluit
door de Drechtraad genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en
bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het
bestuur van de uitvoeringsorganisatie te brengen. Onderhavig voorstel betreft
stellingname van de Gemeenteraad van Dordrecht ter zake.

Voorgesteld besluit
Geen bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van het bestuur van het
Openbaar Lichaam Drechtsteden om deel te nemen in het aandelenkapitaal van het
Participatiefonds Innovation Quarter BV voor een bedrag van C 500.000,-.
Samenvatting
Bij brief van 14 januari 2016 aan de lokale raden verzoekt het Drechtstedenbestuur
om tot uiterlijk 31 maart 2016 mogelijke wensen en bedenkingen te uiten inzake het
voorgenomen besluit om als Openbaar Lichaam Drechtsteden in 2016 als
aandeelhouder toe te treden tot het Participatiefonds van Innovation Quarter BV voor
een bedrag van C 500.000,-. Dit in het verlengde van regionale besluitvorming in de
Drechtraad inzake de Innovatiestrategie Maritieme Topregio d.d. 1 december 2015.
Onderdeel van de besluitvorming betrof het voornemen tot deelname van de
Drechtsteden als aandeelhouder in het Participatiefonds van Innovation Quarter.
Onderhavig voorstel betreft stellingname van de Gemeenteraad van Dordrecht ter
zake.

Inleiding
Als uitwerking van het Regionale Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018
heeft de Drechtraad op 1 december 2015 inzake de Innovatiestrategie Maritieme
Topregio als volgt besloten:
Besluit:
1. De innovatiestrategie en de hieraan gekoppelde fondsfinanciering, als onderdeel
van de in het rM3P opgenomen ambitie van Maritieme Topregio wordt vastgesteld.
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2. Er wordt ingestemd met het voornemen om in 2016 het Openbaar Lichaam

Drechtsteden als aandeelhouder toe te laten treden tot het Participatiefonds van
InnovationQuarter, met als uitgangspunt de daarvoor in bijlage bij de
innovatiestrategie opgenomen aandeelhoudersinstructie.
3. Op basis van de fondsstrategie wordt C 1.000.000,-- ingezet voor
innovatiestimulering in de Drechtsteden, verdeeld over twee tranches, conform
onderstaande verdeling:
a) C 500.000,- voor een MKB- Katalysatorfonds uitsluitend toegankelijk voor
MKB gevestigd in de regio Drechtsteden;
b) C 500.000,- voor deelname door de Drechtsteden als aandeelhouder in het
bestaande Participatiefonds InnovationQuarter.
4. Er wordt jaarlijks C 100.000,- beschikbaar gesteld voor de periode 1 januari 2016
t/m 2018 als subsidiebijdrage in de exploitatie van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel (InnovationQuarter); dit wordt gedekt uit
het werkprogramma van het rMJP1.
5. Op grond van de criteria en randvoorwaarden uit de innovatiestrategie en de
Algemene subsidieverordening Drechtsteden wordt gekomen tot:
a) de opzet van een subsidieregeling, ter uitvoering van het
MKB-Katalysatorfonds, waarbij nadrukkelijk verbinding zal worden gezocht
met onderwijs en arbeidsmarkt;
b) het verlenen van de jaarlijkse subsidiebijdrage in de exploitatie van
InnovationQuarter.
Het voornemen van het bestuur van het Openbaar Lichaam Drechtsteden om deel te
nemen in het aandelenkapitaal van het Participatiefonds van Innovation Quarter BV
voor een bedrag van C 500.000,- strekt tot uitvoering van bovenstaand
beslispunt 3b.
Doelstelling
Innovation Quarter investeert vanuit een participatiefonds (Capital) in innovatieve
bedrijven die actief zijn binnen de provincie Zuid-Holland. De doelstelling van Capital
is om als proactieve en betrokken investeerder de toegang tot kapitaal voor
innovatieve (door)startende MKB-bedrijven en snelle groeiers in Zuid-Holland te
vergroten. Om de financieringen voor deze bedrijven te realiseren werkt Innovation
Quarter samen met vele partners binnen en buiten Zuid-Holland, waaronder private
investeringsfondsen en banken. Door afspraken te maken met private investeerders
zorgt Innovation Quarter voor het vergroten van kapitaal om de groei van
innovatieve bedrijven in de regio te financieren, waarbij ook de maritieme sector
benoemd is als één van de kansrijke groeisectoren voor Zuid-Holland.

Eén van de eerste bedrijven in Zuid-Holland die in 2015 met succes groeikapitaal
heeft ontvangen vanuit het Participatiefonds (gecombineerd met een bijdrage vanuit
het private equityfonds Holland Venture) is het in 2011 opgerichte softwarebedrijf
IQ Messenger dat gevestigd is op Dordtse Kil II (Pieter Zeennanweg). Ondanks dat
geen mededelingen mogen worden gedaan over de omvang van de kapitaalbijdrage,
liggen gemiddelde kapitaalbijdragen van participatiefondsen doorgaans tussen de
C 0,8 en C 2 miljoen. Het kapitaal wordt daarbij door het jonge bedrijf gebruikt om
vanuit de thuisbasis in Dordrecht de internationale groei door te kunnen zetten en
voor het uitbreiden van de software met nieuwe diensten. Deze groei gaat zo
1 Deze bijdrage in de exploitatie van IQ werd in de voorbij 2 jaar door Dordrecht gedaan als één

van de steden in Zuid-Holland betrokken bij de oprichting van IQ. Met dit besluit nemen de
Drechtsteden bekostiging van deze bijdrage over voor de periode 1 januari 2016 t/m 2018.
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mogelijk gepaard met groei van nieuwe arbeidsplaatsen in Dordrecht, waardoor het
niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van het bedrijf zelf maar bovenal ook de
versterking van de sociaal-economische positie van Dordrecht (en de regio).
Het Participatiefonds is ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap (100%
dochter), te weten de Participatiemaatschappij Innovation Quarter BV, waarvan de
deelnemende partijen (overheden en kennisinstellingen) aandeelhouder zijn via de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter BV. Een hiervoor opgerichte
investeringscommissie met deskundigheid beslist over de deelnemingen en financiële
bijdragen vanuit Capital. De aandeelhouders zien toe op de algehele strategie en
uitvoering van het Participatiefonds conform de doelstellingen.
Argumenten
Op 1 december 2015 heeft de Drechtraad ingestemd met de Innovatiestrategie
Maritieme Topregio als één van de speerpunten in het Regionaal Meerjarenprogramma van de Drechtsteden (rMJP). Op hoofdlijnen bestaat de strategie uit
enerzijds het deelnemen in de exploitatie van Innovation Quarter alsmede het
toetreden van de Drechtsteden als aandeelhouder tot het Participatiefonds van de
Regionale Ontwikkelmaatschappij Innovation Quarter en anderzijds de oprichting van
een MKB Katalysatorfonds voor de innovatieve MKB bedrijven uit het maritiem cluster
in de Drechtsteden. Voor beide onderdelen wordt afzonderlijk C 500.000,uitgetrokken, in totaal dus C 1 miljoen voor de periode t/m 2018. Nut en noodzaak
van deze inzet en de verwachten opbrengsten voor de Drechtsteden zijn nader
toegelicht in het voornoemde (en vastgestelde) voorstel.

Kanttekeningen
De toetreding van de Drechtsteden als aandeelhouder tot het Participatiefonds van
Innovation Quarter garandeert uiteraard niet per definitie dat de toekenning uit het
Participatiefonds voor bedrijven uit de regio Drechtsteden wordt verhoogd. Het blijft
uiteindelijk aan innovatieve/groeiende bedrijven die behoefte hebben aan
groeifinanciering, om hiervoor zelf goede aanvragen te doen bij Innovation Quarter.
Wel kunnen de Drechtsteden hierbij helpen door te sturen op de specifieke
marktvraag uit de Drechtsteden en hierdoor van onderop, onder andere via het MKB
Katalysatorfonds, te bouwen aan nieuwe samenwerkingsverbanden en kansrijke
businesscases. Ook blijkt dat goede informatievoorziening naar bedrijven over de
financieringsmogelijkheden vanuit Innovation Quarter maar ook vanuit andere
fondsen belangrijk is. Vanuit de regio pakken we dit vanuit de brede
innovatiestrategie op.
Kosten en dekking
Onderdeel van de regionale besluitvorming inzake het Regionaal Meerjaren
Programma Drechtsteden 2014-2018 (rMJP) d.d. 3 februari 2015 vormt het besluit
inzake het ter beschikking stellen van in totaal C 1 miljoen ten behoeve van een
Investeringsfonds.

Met betrekking tot het Investeringsfonds is het Dordtse aandeel van C 442.000,(44%) opgenomen in Begroting 2015 en wordt in twee jaarschijven ad C 221.000,- in
2015 en 2016 ter beschikking gesteld aan de Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden (GRD). De GRD zal de besteding hiervan verantwoorden via de
reguliere P&C-cyclus.
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Duurzaamheid
Duurzame ontwikkeling is leidraad in het handelen van Innovation Quarter.
Uit Jaarplan Innovation Quarter 2016:

"Met bedrijven, kennisinstellingen, cluster- en deltaorganisaties, incubators,
financiers, topsectoren en overheden zorgen we er voor dat een bruisend
ecosysteem ontstaat. Waarin hoogwaardige kennis ontwikkeld én toegepast wordt.
Waar partijen elkaar snel en goed weten te vinden over bestuurlijke en sectorale
grenzen heen. Waar we oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen.
Waar serieus werk wordt gemaakt van de transitie naar de next economy, door het
verzilveren van de kansen die de digitale en circulaire economie bieden".
Communicatie en inclusief beleid
Overeenkomstig regionale besluitvorming Drechtraad inzake Innovatiestrategie
Maritieme Topregio d.d. 1 december 2015.
Vervolg en evaluatie
Overeenkomstig regionale besluitvorming Drechtraad inzake Innovatiestrategie
Maritieme Topregio d.d. 1 december 2015.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- collegebesluit;
- concept antwoordbrief aan Drechtstedenbestuur;
- brief DSB d.d. 14 januari 2016 ter zake incl. bijlagen
- akte van oprichting ROM -Zuidvleugel BV + statutenwijziging 15 december 2014
- akte van oprichting Participatiemaatschappij ROM Zuidvleugel BV +
statutenwijziging 15 december 2014
- concept -besluit Drechtraad
) Het college van Burgemeester en Wethouders van Rordrecht
ri de secretaris
de burdáneester

M.M. van der Kraan
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