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Reactie op de moties en zienswijzen

Naar aanleiding van de wensen en bedenkingen tijdens de oprichtingsfase zijn er verschillende moties of
zienswijzen door de verschillende aandeelhouders ingediend. Ter kennisname vindt u de reactie van ROM
InWest.
1. Motie van Gemeente Amsterdam

Motie
Bij de eerste voorgangsrapportage van de ROM InWest inzichtelijk te maken in hoeverre investeringsbijdragen
ook terecht zijn gekomen bij ondernemers die gevestigd zijn in ontwikkelbuurten.
Reactie ROM InWest
Het 1e ROM InWest jaarverslag zal over het verlengde boekjaar 2021-2022 plaatsvinden. Het is de ambitie van
ROM InWest B.V. om in voortgangsrapportages haar investeringen per fonds op zowel geaggregeerd als wel in
welke gemeente de onderneming gevestigd is te gaan rapporteren.
2. Zienswijze van de Provincie Noord-Holland en Gemeente Alkmaar

Zienswijze
Vraag om zich hard te maken voor het aanpassen van kaders, zodanig dat het no harm-principe ook gaat gelden
voor biodiversiteit en voor alle investeringen van toepassing zal zijn.
Reactie ROM InWest
De investeringsreglementen worden niet formeel aangepast worden, echter zal ROM InWest rekening houden
met deze wens, in de uitvoering van haar werkzaamheden. In de huidige samenstelling van het Investeringsteam
wordt overwogen om een ‘Environmental, Social & Governance’ (ESG) specialist toe te voegen.
3. Zienswijze Gemeente Haarlem

Zienswijze
Voorstelt de definitie van duurzame energie te wijzigen naar: Duurzame energie: energie uit hernieuwbare nietfossiele bronnen uitgezonderd houtige biomassa verbranding.
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Reactie ROM InWest
De definitie is niet formeel aangepast, echter zal ROM InWest rekening houden met deze wens, in de uitvoering
van haar werkzaamheden. In de huidige samenstelling van het Investeringsteam wordt overwogen om een
‘Environmental, Social & Governance’ (ESG) specialist toe te voegen. Er zitten momenteel geen investeringen
voor houtige biomassa verbranding in de pijplijn.
4. Zienswijze Gemeente Haarlem

Zienswijze
Verzoekt aan ROM InWest, bij de beoordeling van investeringen te toetsen of er mogelijkheden zijn om door de
aanvrager(s) social return on investment (SROI) kan worden toegepast en daar waar prioriteiten moeten worden
gesteld, het toepassen van SROI als voordeel te laten meewegen. In de gevraagde periodieke rapportage wordt
verwacht op welke wijze SROI benoemd, uitgevraagd en toegepast is.
Reactie ROM InWest
ROM InWest is bezig met het opstellen van een impact raamwerk, waarin onder andere de maatschappelijke
impact wordt meegenomen. Dit impact kader zal toegepast worden binnen de processen voor de twee
kernactiviteiten van de ROM: Innoveren en Investeren.
5. Zienswijze Gemeente Haarlem & Brief Exploitatiekosten STAK NHN d.d. 12-112021

Zienswijze
In 2023 een evaluatie wenst over de ROM.
Reactie ROM InWest
In Artikel 4.6 van de Bestuursovereenkomst van InWest Regio B.V. d.d 12-11-2021 is aangegeven dat de eerste
evaluatie in 2024 plaatsvindt. Naar verwachting wordt eind 2023 de opdracht hiertoe verstrekt. Op deze manier
kan optimaal gebruik worden gemaakt van de ervaringen in de eerste 2 jaar. Vanzelfsprekend wordt tussentijds
de voortgang gemonitord en waar nodig aangepast.
6. Zienswijze Gemeente Alkmaar

Zienswijze
Verzoek om Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn) naast andere kennisinstellingen te koppelen aan
ROM InWest, elkaar te betrekken bij de middellange en lange termijndoelstellingen, advies te geven over
belangrijke vaardigheden, ondernemers aan RPAnhn te koppelen.
Reactie ROM InWest
Momenteel vindt nog geen specifieke samenwerking met het RPAnhn of andere kennisinstellingen plaats. Door
ROM InWest zal gekeken worden naar een mogelijke uitbreiding van de huidige samenwerkingen, waarbij
kennisinstellingen (inclusief RPAnhn) meegenomen worden.

