
\-1 
 

Nota van beantwoording zienswijzen concept-voorstel Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024, 
versie 17 juni 2020     
 
 

 
 
 
 

 
De gemeenteraden zijn gevraagd voor 20 mei 2020 een reactie te 
geven.  
 
Van de volgende gemeenten is nog geen formele reactie ontvangen: 
- Best 
- Bladel 
- Valkenswaard  
 
Indien nog geen formele reactie is ontvangen, is de concept-reactie opgenomen.   
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Gemeentelijke reacties op concept-voorstel Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024,  
versie 17 juni 2020    

 
Gemeente  
 

 
Reactie  

 
Antwoord 

 
Aanpassingen Begroting  

Asten Akkoord, geen zienswijze    
Bergeijk  Akkoord, geen zienwijze   
Best  
22 juni raad 

   

Bladel  
22 juni cie. 
9 juli raad  

Geen zienswijze   

Cranendonck  Voor kennisgeving aannemen   
Deurne Voor kennisgeving aangenomen, geen zienswijze   
Eersel  Geen zienswijze    
Eindhoven Voor kennisgeving aangenomen   
 Eindhoven heeft besloten tot een meerjarige 

financiering van Brainport Development NV voor 
de jaren 2021-2024, onder andere inhoudende dat 
een jaarlijks geïndexeerde inwonerbijdrage van 
alle 21 regiogemeenten, dus inclusief Eindhoven 
wordt geheven. Waarbij wordt aangesloten op de 
indexeringsmethodiek, zoals die ook is vastgesteld 
voor het programma “regionale opgaven” van de 
begroting Metropoolregio. 

De methodiek van indexeren van de inwonerbijdrage is 
door de 4 Gemeenschappelijke Regelingen vastgelegd in 
de Beleidsnota Kaders P&C-documenten, deel 1. Voor het 
indexeren van de inwonerbijdrage Brainport Development 
wordt nu aangesloten bij deze methodiek, onderdeel 
Metropoolregio Eindhoven, pijler Regionale opgaven.   

 
 

Geldrop-Mierlo  Akkoord, met inwonerbijdrage voor zover die het 
jaar 2021 betreft  

  

 Bij het thema Economie is de bijdrage aan 
Brainport Development NV opgenomen. De 
inwonerbijdrage Brainport Development ligt  
vast in de Meerjarenfinancieringsovereenkomst 
2021-2024. Dit document ligt nu apart voor. 
De totale bijdrage vanuit de Metropoolregio stijgt 
met een bedrag van € 355k tot € 4.623k. Het 
overgrote gedeelte van deze stijging nemen de 
gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en 
Best voor hun rekening. Het restant van € 51k 
komt voor rekening van de Metropoolregio. 
 
Geldrop-Mierlo trekt de meerwaarde van Brainport 
zeker niet in twijfel. In dat kader missen we de 
democratische legitimatie van de besteding van dit 
budget. Gemeente vraagt u aan te geven hoe deze 
legitimatie vormgegeven kan worden.    

Op verschillende wijzen wordt de gevraagde legitimatie 
vormgegeven. Een aantal lijnen hiertoe: 
 
1.Meerjarenplanning en financiering  
Door middel van dit traject worden voor een periode  
4 jaar, zowel inhoudelijk als financieel afspraken gemaakt 
met Brainport Development voor de uitvoering van haar 
(meer)jarenprogramma. Dit vanuit de positie van de 
Metropoolregio als een van de aandeelhouders. Via een 
proces van afstemming in het Portefeuillehoudersoverleg 
Economie en zienwijzen naar gemeenteraden vindt 
besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaats. 
2.Vertegenwoordiging Stichting Brainport  
De Metropoolregio is door de burgermeesters van 
Eindhoven en Helmond vertegenwoordigd in het bestuur 
van Stichting Brainport. Over de Brainportagenda vindt 
afstemming plaats via het Dagelijks Bestuur van de 
Metropoolregio, als ook op directieniveau tussen beide 
organisaties. 
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3.Afstemming via Portefeuillehoudersoverleg Economie 
In het Portefeuillehoudersoverleg Economie vindt 
afstemming plaats over de uitvoering van het Jaarplan 
Brainport Development. Dit door input op te halen voor  
het werkprogramma en het verbinden van acties vanuit  
de Brainportagenda met de gemeentelijke economische 
agenda’s. Brainport Development is tevens 
vertegenwoordigd in het Portefeuillehoudersoverleg. 

Gemert-Bakel  
 

Eind 2020 loopt de huidige periode van het 
meerjarenplan en -financiering van Brainport 
Development NV 2017-2020 af. In lijn met eerdere 
besluitvorming om Brainport Development 
meerjarig te financieren heeft Gemert-Bakel uw 
voorstel ontvangen om de inzet van Brainport te 
bepalen  
voor een nieuwe periode van 4 jaar, de periode  
2021-2024. 
Deze inzet is gebaseerd op het concept 
meerjarenplan- en financiering van Brainport 
Development dat op 11 december 2019 is 
vastgesteld door de Stichting Brainport. 
Hiermee kan gemeente instemmen. 

  

 Meerwaarde / vertrouwen  
Gemeente ziet de meerwaarde in Brainport 
Development terugkomen in o.a. het steeds 
stevigere en structurelere partnerschap met het 
Rijk en de regio.  
 
Deze is tot uiting gekomen in de Brainport  
Nationale Agenda (BNA), waarlangs de meerjarige 
samenwerking met het Rijk is vastgelegd. Dit 
strategisch partnerschap met het Rijk heeft voor  
de regio onder andere de Regio Deal Brainport 
Eindhoven (€ 130 miljoen Rijksmiddelen) 
opgeleverd, als vliegwiel voor het concretiseren 
van de meest urgente opgaven uit de BNA op het 
gebied van Voorzieningen, Talent en Innovaties 
met een 
maatschappelijke impact.  
Specifiek is door Brainport Development binnen 
deze 
Regiodeal een financieringsregeling opgezet met 
een bijdrage van € 7 miljoen ter ondersteuning van 
voorzieningenprojecten in subregio’s. € 500.000 
van de Regiodeal is toegekend aan de 
ontwikkeling en restauratie van het kasteel in 
Gemert. Dat is een 
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prachtig resultaat! 
 
Samenwerking blijft het recept om in de toekomst 
sterk te blijven. Naast de focus op open innovatie 
tussen high tech en de maakindustrie, spreekt het 
meerjarenplan ook nadrukkelijk de ambitie uit om 
nog meer maatschappelijke impact te hebben. 
Daarmee 
heeft Gemert-Bakel alle vertrouwen in de kracht 
van Brainport Development en het opgestelde 
meerjarenplan. 

Heeze-Leende  Akkoord   

 Coronacrisis / indexering 
In verband met de grote financiële impact van de 
Coronacrisis verzoekt Heeze-Leende u evenwel 
zeer kritisch te zijn op de te hanteren indexeringen. 

  

Helmond  
 

Helmond stemt in met de voorgenomen jaarlijkse 
indexering van de inwonerbijdrage aan Brainport. 
Gemeente zal dit ook toepassen op de 
aanvullende bijdrage waar de bijdrage aan het 
Brainport International Program in wordt 
opgenomen. 

  

Laarbeek Akkoord   
 Uitvoering economische strategie  

De regio excelleert, mede door de wijze waarop 
Brainport Development uitvoering geeft aan de 
economische strategie van de regio. Gezien de 
recente economische ontwikkelingen wordt het 
belang van Brainport Development groter. 

 
 

 MKB en talentontwikkeling 
De aandacht van Brainport Development voor het 
MKB en voor talentontwikkeling is belangrijk. 
Daarom is het ook goed dat dit wordt voortgezet in 
de nieuwe overeenkomst. 

  

Nuenen c.a.  
 

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de 
bijdrage ten behoeve van Brainport Development 
vanaf 2021 geïndexeerd.  
Dit is noodzakelijk om onze ambities te kunnen  
blijven realiseren en kostenstijgingen op te vangen. 
Hierbij is aangesloten bij de systematiek, zoals die 
ook gehanteerd wordt bij de algemene bijdrage 
aan Metropoolregio Eindhoven en een drietal 
andere GR-en.  
Nuenen c.a. heeft hier geen bezwaren tegen. 

  

Oirschot  
 

De inwonerbijdrage voor de Meerjarenfinanciering 
Brainport Development 2021 vast te stellen en die 
voor de jaren 2022-2024 ter kennisgeving aan te 
nemen. 

  



\-5 
 

Reusel-De Mierden Geen zienswijze   
Someren   
 

Inwonerbijdrage  
Someren stemt in met de inwonerbijdrage voor 
Brainport Development. Maar dat bekent niet dat 
er geen vragen zijn.  
Gemeente stelt namelijk vast dat niet helder is hoe 
de inspanningen en successen van Brainport zich 
laten vertalen naar de gemeente Someren. 
Gemeente vraagt zich daarom af wat de gemeente 
Someren concreet terug ontvangt voor het betalen 
van de inwonerbijdrage. Meer specifiek:  
a. Wat levert de bijdrage aan Brainport 
Development  
    de inwoners en bedrijven in Someren concreet 
op?  
b. Kunt u daar een drietal concrete voorbeelden 
van  
    geven zo mogelijk met naam en toenaam van  
    bedrijven in gemeente Someren?  

Onderwijs 
Brainport Scholen: Brainport Development stond aan de 
wieg en ondersteunt de activiteiten van de Brainport 
Scholen. Het Varendonck maakt hier ook onderdeel van 
uit. Via de Brainport Scholen wordt gewerkt aan het 
aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de 
wereld van morgen.  
Contact met Basisonderwijs: De besturen van 
basisscholen komen halfjaarlijks bijeen in Brainport School 
verband. Brainport Development levert voor de uitvoering 
een projectleider. Voor Someren gaat het om 
basisonderwijs via Prodas & Platoo. Bekeken wordt of ook 
op het basisschoolniveau scholen uit Someren kunnen 
aansluiten bij de Brainport Scholen. Basisschool de 
Diamant zal komend jaar deel gaan nemen. 
http://brainport-scholen.nl/aangesloten-
scholen/#varendonck-college 
Sterk Techniek Onderwijs: Brainport Development neemt 
deel aan de adviesraad. Doel is de instroom in technische 
profielen vanuit PO en onderbouw te vergroten en de 
kwaliteit van de techniekprogramma’s te verbeteren. 
Hiermee krijgen leerlingen in de Peel toegang tot beter 
onderwijs en de bedrijven krijgen de beschikking over beter 
gekwalificeerd personeel. 
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/helmonddepeel  
Dutch Technology Week: Er is gewerkt aan het realiseren 
van een eigen programma en event voor de DTW vanuit 
Someren. De aanvang zou zijn om aan te sluiten op de 
huidige basis en van daaruit te werken naar een eigen 
programma. Helaas is het dit jaar vanwege de Corona niet 
gelukt de uitbouw naar een eigen programma tot stand te 
brengen, maar deze inzet blijft voor 2021 wel overeind. 
Alternatief wordt voor 200 basisschoolleerlingen van 3 
basisscholen uit Someren een programma gemaakt met 
ASML tijdens de DTW online. 
 
Business 
Vanuit Brainport Development worden bedrijven 
ondersteund in hun (door)ontwikkeling. Daarvoor worden 
bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan workshops, 
events, buitenlandse missies, projecten en programma’s. 
Daarnaast worden per jaar ook een 10-tal MKB bedrijven 
uit een gemeente bezocht. Zo ook in Someren waar dat 
het afgelopen jaar in samenwerking met het Innovatiehuis 
De Peel heeft plaats gevonden. Het is voor Brainport 
Development makkelijker om dergelijke gesprekken met 
ondernemers te voeren, omdat wij geen commercieel 

 

http://brainport-scholen.nl/aangesloten-scholen/#varendonck-college
http://brainport-scholen.nl/aangesloten-scholen/#varendonck-college
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/helmonddepeel
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belang hebben en de gesprekken en adviezen gratis 
kunnen leveren. 
De namen van deze bedrijven zijn door de gemeente zelf 
aangeleverd. Vanwege AVG en privacy redenen kunnen 
wij de namen van de bedrijven niet bekend maken zonder 
hun toestemming.  
 
Onderstaand zullen wij een overzicht geven van enkele 
uitkomsten van deze gesprekken. Ze hebben geleid tot 
succesvolle vervolgstappen op het vlak van talent 
aantrekking, internationalisering en innovatie van 
bestaande producten en diensten van bedrijven. 

• Alle gesprekken hebben tot nieuwe verbindingen 
geleid met andere ondernemers en/of 
kennisinstellingen. Daarmee zijn vragen van 
ondernemers beantwoord en zijn ze verder geholpen 
in hun proces. 

• We hebben ondernemers meegenomen in de transitie 
naar digitaal werken. Hoe krijg je medewerkers, die al 
20 jaar werkzaam zijn nog zover om hierin mee te 
gaan. Gezien de Coronacrisis is dit op een juist 
moment geweest. 

• We hebben achterhaalt dat het voor ondernemers nog 
soms zoeken blijft om er achter te komen welke 
ondersteuning ze allemaal kunnen krijgen. Daartoe 
hebben wij Brainport Connect in het leven geroepen. 
Een platform waar ondernemers kunnen aangeven 
wat ze nodig hebben en wat ze kunnen aanbieden. 
Momenteel zijn reeds meer dan 400 bedrijven uit de 
regio Zuidoost Brabant lid, waaronder ook een groot 
aantal uit de Peel. 
Verder houden we het Internet platform 
www.mkbfinancieringsgids.nl in de lucht om te 
voorzien in onafhankelijke inzicht op het vlak van 
fiscale regelingen, financieringsmogelijkheden en 
subsidies. Ook hier hebben verschillende bedrijven uit 
de Peelregio gebruik van gemaakt. 

 
Lobby en Public Affairs 
Via Brainport Development worden lobby activiteiten 
uitgevoerd in Den Bosch, Den Haag en Brussel. Daarbij 
kan gedacht worden aan activiteiten in het kader van de 
Brainport Nationale Actieagenda, Europese 
subsidieprogramma’s, infrastructurele trajecten zoals het 
MIRT. Bij deze acties worden de belangen van de gehele 
regio en dus ook Someren meegenomen. Onder andere 
als het gaat om de ontwikkeling van de A67, de transitie 
van de agrarische sector en de energietransitie. 

http://www.mkbfinancieringsgids.nl/
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Son en Breugel  Voor kennisgeving aannemen, geen zienswijze   
Valkenswaard  
28 mei raad - 
deze vergadering 
was niet 
rechtsgeldig  

Valkenswaard staat positief tegenover het voorstel 
van het Dagelijks Bestuur.  
In Valkenswaard zijn wij er met onze 
Toekomstvisie 2030 zeer goed van bewust dat het 
economische succes van de Brainportregio uiterst 
belangrijk is  
voor de toekomst van Valkenswaard en de regio.  
 
Gemeente ondersteunt derhalve het streven om dit 
succesverhaal voort te zetten en verder uit te 
bouwen met oog voor nieuwe ontwikkelingen. De 
Regiodeal ter versterking van het 
voorzieningenniveau in de subregio’s is een 
uitstekend voorbeeld, waarbij dat de afgelopen 
periode al in de praktijk is gebracht.   
Binnen de gemeente Valkenswaard liggen er in de 
komende periode kansen om aan te sluiten bij de 
ambitie van Brainport Development als het gaat 
over de realisatie van ten minste drie Smart Hubs. 

  
 

 Coronavirus  
Naast successen zijn er ook bedreigingen. Zo 
heeft het Coronavirus enorme gevolgen voor de 
economie. Brainport Development is de triple helix 
ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie ter versterking 
van de economische structuur van onze regio.  
Valkenswaard rekent er dan ook op dat Brainport 
Development zich in deze uitdagende tijden 
maximaal blijft inzetten om bedrijvigheid en 
werkgelegenheid voor onze regio te behouden. 

  

 Ambities en financiering  
Gemeente verzoekt de raad (de raden) via een 
separaat voorstel in positie te brengen om zich te 
kunnen buigen over de ambities en financiering 
van Brainport Development alvorens een besluit 
wordt genomen over de 
Meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021 – 2024. 

Op 12 maart 2020 is de primaire Begroting 2021 van 
Metropoolregio Eindhoven inclusief het Meerjarenplan en -
financiering Brainport Development NV 2021-2024 aan u 
ter zienswijze voorgelegd. Wij hebben uw gemeenteraad 
gevraagd naast de zienswijze op de Begroting specifiek 
een zienswijze te geven op de inwonerbijdrage Brainport 
Development in de periode 2021-2024. Wij gaan er vanuit 
dat wij hiermee uw raad voldoende in positie hebben 
gebracht. 

 

Veldhoven  Akkoord   
Waalre Voor kennisgeving aangenomen   

 
 


