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Subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 
De Subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie vloeit voort uit het statenvoorstel Human Capital 
Agenda (HCA) regio Utrecht (later: Utrecht Talent Alliantie) dat op de PS-vergadering van 2 juni 2021 is 
aangenomen. Deze regeling is in lijn met dit  statenvoorstel. Bij de totstandkoming van de regeling is er brede 
betrokkenheid geweest vanuit de verbonden partijen binnen de Utrecht Talent Alliantie. 

Inleiding: 
Deze statenbrief vloeit voort uit de toezegging van GS aan PS om subsidieregelingen ter kennisgeving voor te 
leggen. In het statenvoorstel Human Capital Agenda (HCA) regio Utrecht wordt onder meer ingegaan op de 
realisatie van de doelen door alle betrokken publieke en private partijen, verenigd als Utrecht Talent Alliantie, bij te 
laten dragen aan de financiering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen middelen die nodig zijn om te katalyseren 
en te realiseren. Met deze regeling kunnen innovatieve arbeidsmarktinitiatieven met een forse omvang en een 
aanzienlijk impact ondersteund worden. Bij de vormgeving van deze regeling is nadrukkelijk rekening gehouden 
met het activeren van financiering van derden. 

Het verzoek kennis te nemen van de Subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie. 
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Vervolgprocedure / voortgang: 
Er wordt gestart met de openstelling van de Subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie. Het 
subsidieloket van de provincie Utrecht is hiervoor verantwoordelijk. 
De voortgang van de regeling verloopt via de tweejaarlijkse statenbrieven over de voortgang van de Utrecht Talent 
Alliantie 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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