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Onderwerp:
Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative
Publiekssamenvatting:
Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie om thematische ‘Slimme
Specialisatie Platformen (S3-Platformen)’ te ontwikkelen, is het Vanguard Initiative (hierna te
noemen VI) in 2014 als “bottom-up” initiatief opgericht.
In februari 2016 is tijdens de jaarvergadering van het VI vastgesteld dat het VI de afgelopen jaren
zich heeft ontwikkeld tot een volwassen netwerk, waarbij ook de status van een ‘formeel’ netwerk
hoort. Om hier invulling aan te geven is toegewerkt naar het opzetten van een vereniging zonder
winstoogmerk (Association sans but lucratif) naar Belgisch recht.
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd (ingevolge artikel 158, lid 2 van de Provinciewet en de
Beleidsnota verbonden partijen 2016-2019) in te stemmen met de toetreding van Gedeputeerde
Staten tot het VI (inclusief financiering) op basis van bijgevoegde statuten.
Advies:
1. Onder voorbehoud dat Provinciale Staten daarvoor toestemming verlenen:
a. toe te treden tot het Vanguard Initiative op basis van bijgevoegde statuten;
b. het provinciaal aandeel in de (lidmaatschap)kosten met een maximum van € 15.000
op jaarbasis beschikbaar te stellen.
2. Gedeputeerde Bom-Lemstra aan te wijzen als vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten
in het Vanguard Initiative;
3. Statenvoorstel vast te stellen waarmee Provinciale Staten worden voorgesteld om
toestemming te verlenen met de toetreding en financiering genoemd onder 1a en 1b;
4. De publiekssamenvatting vast te stellen inzake de toetreding tot het Vanguard Initiative.
Besluit GS: (wordt na de GS vergadering ingevuld)
Vastgesteld conform advies
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Bijlagen:
a. 2016 11 07 Vanguard statutes version to HLDM-Final.pdf
b. 2016_11_07 MEETING FOLLOW UP.PDF
c. Statenvoorstel - Toetreden tot vereniging Vanguard Iniative - DOS-2016-0009184
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1 Toelichting voor het College
Zie statenvoordracht onderdeel Inhoud
Financieel en fiscaal kader:
Totaalbedrag excl. BTW
Programma
Financiële risico’s

: maximaal € 15.000 per jaar
: Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend
: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader:
Zie statenvoorstel onderdeel Juridische Aspecten

2 Proces
Zie statenvoorstel onderdeel Procedure

3 Communicatiestrategie
N.v.t.
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