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Onderwerp

Mandaat ondertekening intentieverklaring interbestuurlijke samenwerking Startup in Residence

 
Advies

1 . Aan te gaan de intentieverklaring tussen de provincie Zuid-Holland, ministeries EZK en
BZK en de gemeente Den Haag over samenwerking in het Startup in Residence
programma.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake ondertekening van de intentieverklaring.
 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is
de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan A.W.
Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie van de Provincie Zuid-Holland, om de
intentieverklaring Startup in Residence programma met ministeries EZK en BZK en de gemeente
Den Haag namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 
Bijlagen
- Startup Residence_samenwerking 2020 intentieverklaring
- Machtiging CdK

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 mei 2019 21 mei 2019
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1 Toelichting voor het College

 

 

Voor u ligt het advies een intentieovereenkomst aan te gaan voor interbestuurlijke samenwerking

binnen de Startup in Residence programma’s van de verschillende overheden.

 

Wat is SiR

Het Startup in Residence programma koppelt de innovatieve denkkracht en concrete

oplossingen van startups aan de uitdagingen (challenges) die voortkomen uit onze provinciale

ambities. In dit programma krijgen startups en de betrokken PZH-collega’s de mogelijkheid om

gezamenlijk te werken aan een challenge. Daarnaast biedt het programma een integraal

coaching- en trainingsprogramma, werkruimte, toegang tot financiering en een mogelijk

‘launching customership’. Op 2 mei 2019 is het tweede programma van start gegaan met 10

startups. 

 

Waarom een samenwerking 

Het Startup in Residence programma wordt in Nederland georganiseerd door gemeenten,

provinciën en gemeenten om hun innovatiekracht te verhogen en startups meer kansen te

bieden binnen de overheid. In de regio Den Haag wordt op dit moment bij vier ministeries, de

provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag het SiR programma georganiseerd. De

organisaties van deze programma’s zijn met elkaar in contact om geleerde lessen, ervaringen

met leveranciers en ontwikkelingen te delen.

 

Een van de ontwikkelingen in de programma’s is het vaker aanbieden van het programma.

Daarnaast zijn best practices ontstaan in bepaalde fases van het programma, zoals valideren

van vraagstukken, training aan startups en mentoring, die elke organisatie uitvoert. Er is ook

ervaring opgedaan met interbestuurlijke challenges waarbij de provincie Zuid-Holland, de

gemeente Den Haag en ministerie van BZK samenwerken om startups te laten werken aan een

gedeeld maatschappelijk probleem. Dit laatste laat veel potentie zien voor meer bestuur

overstijgende challenges als onderdeel van elk SiR programma.

 

Voor u ligt het besluit om deze samenwerking nu een stap verder brengen door een

intentieovereenkomst te ondertekenen met de Ministeries BZK en EZK en de gemeente Den

Haag over een eerste gezamenlijk Startup in Residence programma. Met interbestuurlijke

uitdagingen.

 

Doel van de samenwerking

De organisatoren van de SiR programma’s van de provincie Zuid-Holland, Ministerie van BZK,

Ministerie van EZK en Gemeente Den Haag willen voor hun SiR programma in 2020 delen van

hun programma samen organiseren om de impact te versterken en versnellen. De

samenwerking moet leiden tot:

• Meer innovatie binnen de overheid: stimuleren van ambtenaren om innovatiever te werken;

• Bredere toepassing van innovaties door interbestuurlijke challenges;

• Schaalvoordelen in de organisatie van de programma’s;

• Verhoogde profilering van SiR in het algemeen, en specifiek voor de interbestuurlijke
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vraagstukken;

• Een impactvolle rol voor de overheid in een krachtig startup ecosysteem door verbondenheid

van de programma’s.

 

Ondertekening 

De ondertekening vindt plaats op dinsdag 21 mei 2019, van 11 .30 tot 12 uur, door:

Raymond Knops - Staatssecretaris BZK

Ronald Nomes - Algemeen Directeur Den Haag

Pieter Waasdorp - Directeur Ondernemerschap van EZK

Adri Bom-Lemstra – Gedeputeerde Economische Zaken provicie Zuid-Holland

 

Om te ondertekenen namens het college moet zij hiertoe gemandateerd worden. Dit besluit ligt

nu voor. 

 

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden

 

Juridisch kader

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK

afgegeven machtiging wordt mw. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie van

de Provincie Zuid-Holland, gemachtigd om de intentieverklaring Startup in Residence

programma met ministeries EZK en BZK en de gemeente Den Haag namens de Provincie Zuid-

Holland te ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Er heeft eerder geen besluitvorming plaatsgevonden omdat het gaat om een ambtelijke

interbestuurlijke samenwerking, die nu bekrachtigd wordt middels deze intentieovereenkomst. 

 

 

3 Proces

 

Met het eerste Startup in Residence programma is de provincie Zuid-Holland een samenwerking

gestart met 8 innovatieve startups om met elkaar vernieuwende oplossingen te bedenken voor

maatschappelijke opgaven.

Met het programma is het gelukt om innovatieve toepassingen van buiten naar binnen te

brengen om zo de provinciale organisatie te innoveren, de ontwikkeling van startups te

versnellen met elkaar een bijdrage te leveren aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

 

In mei 2019 startte het tweede provinciale programma, met 10 nieuwe startups.

4 Participatie

 Niet van toepassing
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5 Communicatiestrategie

 

Communicatie vindt gezamenlijk met andere ondertekenaars plaats. Zo zal er een nieuwsbericht

verschijnen en zullen we op social media aandacht besteden aan de ondertekening. 


