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a. Een concept tekst om over na te denken voor een lokaal coalitieakkoord of raadsakkoord
We ondersteunen ROM InWest financieel en door ondernemers door te verwijzen naar ROM
InWest; dé organisatie op het gebied van ondersteuning van ondernemers in de provincie NoordHolland op het gebied van business development en financiering.
b. Essentie van de uitvoeringslijn
Als ROM InWest helpen we ondernemers bij het versterken van de regionale en circulaire
economie in Noord-Holland. We ondersteunen niet alleen een innovatief en sterk MKB, maar
stimuleren ook versnelling van de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie.
Dat doen we met inzet van menskracht, netwerk en middelen. Ontbrekende elementen in het
ecosysteem vullen we aan met een beschikbaar fondskapitaal van circa 160 miljoen euro. We
creëren een thuisbasis voor de uitvoering van Rijksregelingen en helpen ondernemers door het
uitvoeren van business development in de regio, door middel van samenwerking binnen het
ecosysteem. Ook trekken we (herstel)middelen van de EU, het Rijk en Invest-NL aan.
ROM InWest vormt de verbindende schakel tussen het beleid van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat en het regionaal economisch beleid, waarbij het maatschappelijk rendement de
boventoon voert. Van ondernemers verwachten wij oog voor mens en milieu. Daarom
ondersteunen wij vooral ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de
energietransitie, circulaire economie en andere innovatieopgaven.
c. Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar
ROM InWest helpt om proposities sneller naar de markt te brengen. Samen met ondernemers,
kennisinstellingen en publieke partijen maken we nieuwe verdienmodellen mogelijk door te
innoveren en te ontwikkelen. We versterken het ecosysteem met business development en
investeren in projecten en proposities van ambitieuze ondernemers.
ROM InWest stimuleert technologie en innovatie en laat deze via investeringen verder groeien.
Hiervoor beheert ROM InWest twee fondsen: het MKB-fonds van 60 miljoen euro en het
Transitiefonds met een doelkapitaal van 100 miljoen euro. Samen hebben de fondsen een
maatschappelijke en een financiële doelstelling. De maatschappelijke doelstelling is het
ondersteunen van regionale economie enerzijds en de energietransitie en transitie naar een
circulaire economie anderzijds. De financiële doelstelling is om (minimaal) revolverend te zijn.
d. De meest relevante (digitale) documenten
Staan allemaal op de website: www.rominwest.nl
e. Kengetallen
 Beoogd fondsvermogen € 160 miljoen.
 Gemeenten worden gevraagd een investering te doen van 1% van de gemeentebegroting.
 12 gemeenten uit de MRA zijn al aandeelhouder.
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