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Presentatie eindrapportage Commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein

Geachte leden van de raad,

De economische samenwerking in de regio Vierkant voor Werk (Emmen, Coevorden, Hoogeveen en
Hardenberg) nadert een belangrijk moment. Op 7 juli a.s. presenteert de Commissie Vollebregt &
Alberda van Ekenstein haar rapport met aanbevelingen over het structureel versterken van de regionale
economie aan haar opdrachtgevers, te weten de minister van Economische Zaken en de vier
gemeentebesturen. Het vervolg hierop zal bepalend zijn voor het welslagen van de voorgestelde
maatregelen.
Van alle betrokken partijen wordt volledig commitment en een substantiële bijdrage in middelen
gevraagd. Niet alleen de steun van 'Den Haag', maar ook de investeringsbereidheid van het regionale
bedrijfsleven, het onderwijs én de gemeenten en provincies zal van doorslaggevend belang zijn.
De Commissie, in augustus vorig jaar ingesteld, heeft in de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd
met partijen uit het regionale bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs over de vraag hoe de economie
van de regio Vierkant voor Werk structureel kan worden verstrekt. Op 25 apriljl. heeft de Commissie de
raden van de vier gemeenten en staten van de twee provincies op hoofdlijnen geïnformeerd over haar
bevindingen. Deze presentatie van de Commissie is u digitaal beschikbaar gesteld. Op zjuli informeert de
Commissie tevens de pers.
Als vervolg op de aanbieding van het rapport aan de minister vindt de komende maanden nader overleg
plaats met de ministeries over de te verwachten maatregelen en steun van Den Haag. Op basis hiervan
worden voorstellen over de bijdragen van de regionale overheden uitgewerkt. Een van de voornemens is
een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van Vierkant voor Werk, waaronder het ministerie
van Economische Zaken, aan te gaan.
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In de komende maanden zalook de uitvoeringsorganisatie van Vierkant voor Werk z'n beslag krijgen.
Belangrijk en vernieuwend zal de instelling van een regionale Economie Board zijn, die sturing gaat
geven aan het uitvoeringsproces van Vierkant voor Werk. Deze board wordt samengesteld uit
vertegenwoordigers van de overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Het rapport van de commissie wordt u kort na de presentatie ter beschikking gesteld.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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