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Onderwerp Statenbrief: Convenant ‘Een warm welkom voor internationals in Utrecht Region’
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Een aantal partners in de regio (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) willen het huidige expat center
van de gemeente Utrecht doorontwikkelen naar een regionaal International Welcome Center Utrecht Region
(IWCUR) voor internationals.
Voorgeschiedenis
De provincie is in het verleden intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van een regionaal expat center.
Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Utrecht sinds enkele jaren een expat center voor internationale
medewerkers faciliteert. In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan een expat center met ruimere openingstijden,
uitgebreidere dienstverlening en een regionale dekking.
Essentie / samenvatting
Gemeenten Utrecht en Amersfoort, provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht willen het huidige expat center
doorontwikkelen naar een International Welcome Center Utrecht Region (IWCUR) voor internationals. Het streven
is om op 1 januari 2020 te kunnen starten met het nieuwe Welcome Center. Het nieuwe Welcome Center biedt
overheidsdienst-verlening, private dienstverlening en sociale activiteiten aan vanuit een ‘one-stop-shop’ principe.
Een regionaal Welcome Center versterkt het vestigingsklimaat voor internationaal talent en internationaal
opererende bedrijven en organisaties zoals de European Medicines Agency (EMA). De partners willen 2019
gebruiken als transitiejaar. Hiervoor is een budget nodig van € 400.000 verdeeld over de provincie
(€ 200.000) de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de Universiteit Utrecht. Dit is vastgelegd in het convenant
‘Een warm welkom voor internationals in Utrecht Region’, waarin tevens de intentie wordt uitgesproken om het
IWCUR vanaf 2020 te continueren en daarvoor gezamenlijk middelen ter beschikking te stellen.
Utrecht Regio is door een sterke economie, een hoge leefkwaliteit en haar ligging (middenin het land, Europa en
de wereld) aantrekkelijk voor internationale bedrijven en internationals. Bedrijven en kennisinstellingen in onze
regio trekken in toenemende mate internationaal talent aan en de Universiteit Utrecht groeit in aantallen
internationale studenten en docenten. Het aantal internationals dat zich in onze regio gevestigd heeft, is de
afgelopen 3 jaar met 30% gestegen en uit recent onderzoek blijkt dat die lijn doorzet. Het is belangrijk voor de
economie en innovatiekracht van de regio om internationaal talent aan te blijven trekken, zacht te laten landen en

goed te integreren in onze samenleving. De vraag naar talent is wereldwijd erg groot (‘war on talent’), zodat een
warm welkom voor internationals in Utrecht Regio essentieel is.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
▪
Er is een volwaardig Welcome Center voor internationals.
▪
De regio is aantrekkelijk voor internationale bedrijven en (talentvolle) medewerkers.
Wettelijke grondslag
Artikel 158 van de Provinciewet.
Financiële consequenties
De provinciale middelen voor 2019 worden gedekt uit de vrij beschikbare ruimte in de Reserve Cofinanciering van
circa € 1 mln. Het streven is om eind 2019 het nieuwe Welcome Center officieel te kunnen openen. In de
tussentijd wordt een organisatiemodel voor de langere termijn ontwikkeld en wordt de financiering voor een
periode van minimaal 5 jaar geregeld. De hoogte van het benodigde budget (jaarlijks) en de verdeling van de
kosten zijn daarbij belangrijke bespreekpunten.
Vervolgprocedure/voortgang
Het convenant wordt op 5 december 2018 ondertekend door de partners.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennisnemen van deze statenbrief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris
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