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Vraag 1
Is een afweging gemaakt over het in gelijke mate participeren? In de brief van de provincie lezen we 
bv dat ze niet bijstorten.

Antwoord 1
Uitgangspunt is dat alle bestaande aandeelhouders naar verhouding van de huidige kapitaalinbreng 
bijdragen in de extra kapitaalstoring. Provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dit jaar niet de 
financiële ruimte te hebben voor hun volledig bijdrage.
Gemeente Rotterdam en Den Haag zijn bereid het ontbrekende bedrag aan te vullen, zodat toch de 
hele cofinanciering wordt gerealiseerd.

Vraag 2
Drechtsteden doen in de IQ mee op het niveau van gemeente Westland en enkele universiteiten. 
Daarmee lijken wij wat onder ons ‘gewicht‘ mee te doen. Klopt dat?

Antwoord 2
Drechtsteden hebben inderdaad voor een relatief laag bedrag aan aandelen in IQ.
Belangrijker is dat hiermee toegang wordt gekregen tot het investeringsfonds en wordt deelgenomen 
aan het bestuurlijk netwerk.
De inhoudelijke activiteiten van IQ volgen niet het aandelenbelang van de aandeelhouders.

Vraag 3
Waarom is ervoor gekozen dit besluit nog (gezien de komende opheffing) aan de Drechtraad voor te 
leggen?

Antwoord 3
Gevraagd is om dit jaar duidelijkheid te geven, en de bestuurlijke besluitvorming af te ronden.
De Drechtraad is daarvoor het bevoegde orgaan.
Na besluitvorming zal ook nog dit jaar de extra kapitaalstorting plaatsvinden.

Vraag 4
Veel van de beschreven concrete resultaten kunnen worden getypeerd als resultaat van ‘ambtelijke 
inzet’ terwijl het hier gaat om een resolverend investeringsfonds. Zijn er resultaten te noemen van de 
inzet van investeringen?

Antwoord 4
In het voorstel is al een aantal inhoudelijke activiteiten en investering vanuit IQ in onze regio benoemd. 
De beschreven rol van IQ bij de regiodeal is van groot belang gebleken (vooral in de bestuurlijk rol). 
De regiodeal omvat voor Drechtsteden – Gorinchem in totaal € 45 miljoen aan investeringen in 
onderwijs, innovatie en economie.



IQ ondersteunt verder bij het MKB katalysatorfond, waar we sinds 2016 ruim  miljoen in hebben 
geïnvesteerd. Via de recente betrokkenheid van IQ bij dit fonds worden de investeringsfondsen van IQ 
nadrukkelijk aan onze regio gekoppeld. 
Ook organiseert IQ een financieringsevenement, pitchmiddagen voor ondernemers en een investor 
ready programma.
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