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Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 30 september 2020 

AGENDAPUNT 6 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Als onderdeel van de economische strategie van de regio, kent de Metropoolregio Eindhoven al sinds 

eind jaren ’90 een Stimuleringsfonds, waarmee gezamenlijk wordt geïnvesteerd in innovatieve 

samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de economische structuurversterking van de regio Zuidoost-

Brabant. De laatste wijziging van de Verordening voor het Stimuleringsfonds, dateert van 2018. Deze 

Verordening biedt geen grond om het lidmaatschap van de Adviesgroep Stimuleringsfonds te laten 

vervallen bij een positie- of functiewijziging van een Adviesgroeplid. 

 

De hiervoor genoemde Adviesgroep adviseert het Dagelijks Bestuur over het al dan niet toekennen van 

subsidie aan of financiering van projecten die bijdragen aan de regionale doelstellingen. Deze 

Adviesgroep wordt samengesteld op basis van het Triple Helix principe. Dat wil zeggen dat de beoogde 

Adviesgroep in beginsel bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van regionale publieke 

bestuurders, regionale vertegenwoordigers van kennisinstellingen en regionale vertegenwoordigers van 

het bedrijfsleven. Derhalve is de functie of positie van een Adviesgroeplid een relevante grond voor 

deelname aan de Adviesgroep. Wij stellen voor om een aanvulling op Artikel 4 Adviesgroep in de 

verordening op te nemen, waardoor de wijziging van een functie of positie van een lid van de 

Adviesgroep zal leiden tot het vervallen van zijn of haar lidmaatschap van de Adviesgroep. 

 

Het vaststellen van de Verordening is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het vaststellen van 

de Beleidsregel is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. Wij stellen u voor de bijgevoegde 

Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2020 vast te stellen. 

 

Eindhoven, 31 augustus 2020 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven 

 

de voorzitter, de secretaris, 

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers. 

  



 

 

 

 

 

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 31 augustus 2020; 

B E S L U I T  

De ‘Verordening Metropoolregio Eindhoven 2018’’ gewijzigd vast te stellen als ‘Verordening 

Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2020’.  

Eindhoven,  30 september 2020 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


