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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Alle gemeenten 
zijn vertegenwoordigd. Anton Ederveen / Valkenswaard, en Marcel Delhez / Veldhoven en  
Jan Brenninkmeijer / Waalre worden respectievelijk vervangen door Peter van Steensel,  
Ad van den Oever en Arno Uijlenhoet.    
De voorzitter heet Jan Boelhouwer / Waalre en Eric van Schagen / CEO Simac en voorzitter  
VNO-NCW Brabant Zeeland in het bijzonder welkom.  
 

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering 
De voorzitter stelt voor Eric van Schagen als eerste het woord te geven.  
Het overleg is akkoord met de aanpassing van de agenda. 
 
Kennisuitwisseling en debat 
In aansluiting op het “Herstelplan breed economisch vestigingsklimaat” geeft Eric van Schagen 
vanuit het regionale bedrijfsleven zijn beeld op de regionale economie in de Coronacrisis, de 
toekomst en de rol van de (lokale) overheid.  
Hans Gaillard / Son en Breugel vraagt aandacht voor de regie tussen de verschillende tafels.  
De voorzitter dankt Eric van Schagen voor het inspirerende betoog.  

3. Vaststellen notulen vergadering 1 juli 2020 en overzicht Toezeggingen 

 
Stemming  
De voorzitter geeft aan dat de stemming over de Herstelaanpak economisch vestigingsklimaat,  
die in de vorige vergadering heeft plaatsgevonden, niet fraai is verlopen. In juli heeft de voorzitter 
hierover met Joan Briels / Laarbeek, Hans Ubachs / Best en de secretaris nader gesproken.  
Dilia Blok / Someren kon hierbij niet aanwezig zijn. We hebben een constructief gesprek gehad. 
Gesteld is dat de stemming niet goed is gegaan. We moeten geen discussie voeren over 
procedures. We moeten met elkaar verder in deze crisis.    
 
Notulen vergadering 1 juli 2020 
We hebben bericht ontvangen dat de passage ‘omdat hij bekend is met wat in de gemeenteraad van 
Laarbeek is gebeurd’ niet juist is. Verzocht is deze te schrappen. Het overlegt stemt in met deze 
aanpassing. De vergadering stelt de notulen gewijzigd vast.  
 
Stand van zaken Toezeggingen  
 
Efficiency Gemeenschappelijke Regelingen  
De voorzitter geeft aan dat op 16 september jl. een bestuurlijk overleg is geweest met de voorzitters 
en directeuren van de GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Doel was na te gaan op welke 
manier de agenda’s nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Waar zit de toegevoegde 
waarde bij het (gezamenlijk) samenwerken aan de inhoudelijke opgaven, vanuit ieders eigen rol  
en verantwoordelijkheid? We gaan dit verder oppakken en beter inzichtelijk maken voor de 
gemeente(raden).   
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van oktober a.s. spreken we hier verder over en wordt 
een antwoord aan uw bestuur (vergadering Algemeen Bestuur december) voorbereid. Dit hebben we 
bij de voorzitter van de Raadstafel21 gesondeerd, omdat we daar de link nadrukkelijk willen maken.   
 
Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling 
Zoals al eerder gemeld komen wij in het najaar met een aangepast procesvoorstel voor de 
technische aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling op basis van de uitgangspunten uit  
het Samenwerkingsakkoord. In december 2020 zullen we een voorstel aan het Algemeen Bestuur  
voorleggen.  
Het wetsvoorstel Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband 
met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen ligt voor de 
voorbereiding van plenair debat in de Tweede Kamer bij de Vaste Commissie van Binnenlandse 
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Zaken. Dit proces is door de Coronacrisis vertraagd en kan nog meer vertraging oplopen.    
 
De vergadering neemt de stand van zaken voor kennisgeving aan.  
 

4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Voorbereiding concept-Werkprogramma 2021 
De Metropoolregio stelt jaarlijks een werkprogramma op. Het werkprogramma is een concrete 
uitwerking van het regionale samenwerkingsakkoord. 
Bij het opstellen van het werkprogramma ligt de nadruk op de inbreng van de 21 deelnemende 
gemeenten. Medio juni is gestart met de voorbereiding. Conform het akkoord leggen we dit 
programma voor zienswijzen voor aan de gemeenteraden (medio november 2020 – begin februari 
2021). Vaststelling is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 februari 2021.  
De Metropoolconferentie van woensdag 7 oktober 2020 zal vooral in het teken staan van de 
voorbereiding van het Werkprogramma 2021.  
 
Ontwikkeling regionale lange termijnstrategie  
Het Dagelijks Bestuur heeft gesproken over de regionale strategie ter voorbereiding van het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord. De komende maanden gaan we hiermee verder en zullen u hierin gaan 
meenemen. De intentie is/was eind oktober / begin november over dit thema een extra bijeenkomst 
voor het Algemeen Bestuur te organiseren. Door de strengere maatregelen a.g.v. de toename van 
Coronabesmettingen moeten we opnieuw bekijken hoe we dit gaan aanpakken.  
We hebben als voltallig Dagelijks Bestuur ook gesproken met de voorzitter en vice-voorzitter van de 
Raadstafel 21. Hoe ervaren zij de regionale samenwerking en de betrokkenheid van de raden hierin.  
Het was een hele goede bijeenkomst. 
 

5. Voorstel Financiering Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat 
In de vorige vergadering heeft het Algemeen Bestuur besloten het Jaarresultaat 2019 vooralsnog 
binnen de Metropoolregio te reserveren voor de Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat 
in afwachting van de verdere uitwerking van dit plan.  
 
Nu ligt een concreet voorstel voor.   
Dit voorstel is zorgvuldig voorbereid. De Herstelaanpak en de financiën zijn meerdere keren 
besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Economie (en ambtelijk). Ook is nog een ronde 
gemaakt langs de afzonderlijke portefeuillehouders en  is het voorstel in alle colleges besproken. 

 
De Commissie van advies voor financiën heeft kennis genomen van de inhoudelijke aspecten  
van de Herstelaanpak. Over de financiële systematiek en de governance heeft de Commissie positief 
geadviseerd.   
Met betrekking tot het kader “Besteding en verantwoording inzet middelen” heeft de Commissie  
aan het Dagelijks Bestuur wel meegegeven het bindend advies om te zetten in (bindend) advies.  
Dit hebben wij overgenomen. 
 
Op basis van het advies van het Portefeuillehouders Economie en de Commissie van advies voor 
financiën doen wij u het voorliggende voorstel.  
 
Hans Ubachs / Best geeft aan een beetje teleurgesteld te zijn over wat er nu ligt. Geen van de 
onderwerpen, die aangehaald worden zijn specifiek deskundigheid of taak van de Metropoolregio. 
Opleiden laten we niet voor niets over aan de arbeidsmarktregio’s en aan Brainport. Het traject  
kost 9 ton tot 2023. Hoezo de spoed in het kader van Corona? Het digitaliseren doet het MKB. De 
Metropoolregio heeft hierin echt geen rol. Het naar voren halen van investering. De Metropoolregio 
investeert niet in infra of verlichting. Gemeenten juist wel, daarom willen we dit geld ook terug 
hebben. De Leergang Centrumgebieden. De vorige leergang heeft eigenlijk heel weinig opgeleverd. 
Hoewel sympathiek gaan we hiermee echt de crisis niet mee bezweren.  
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Dan nog een aantal opmerkingen. De Leergang Centrumgebieden. We onderzoeken of dit 
ondersteunt kan worden door de EU. Dat zijn 7-jarige programma’s. Ook daar ziet Hans Ubachs  
echt niet de relatie met Corona. Designaanpak centrumgebieden. Verkend wordt. Dat gaat weer 
jaren duren en dat levert niets op. De overheid als vliegwiel. Samen met Brainport nader onderzoek 
doen naar verledding. Daar wordt o.i. alleen het onderzoeksbureau wijzer van. En de overheid als 
vliegwiel bij investering in de publieke ruimte naar voren halen. Dat is op zich een goed idee. Laat de 
Provincie en de gemeenten met name aan de gang gaan.   
Helaas moet Hans Ubachs constateren dat er veel geld wordt verbrand als procesgeld, uitwerken en 
onderzoek. En dat er weinig geld overblijft om straks snel, acuut die problemen te kunnen lenigen die 
er zijn. Hans Ubachs kan niet anders dan, en dat is ook met de raad besproken, niet instemmen met 
het voorliggende voorstel.  
 
Dilia Blok / Someren merkt op dat het voorstel vraagt om 1,9 miljoen euro, terwijl er 2 miljoen euro 
beschikbaar is. Wat is de bedoeling met die laatste 100.000 euro? Verder missen we nog wat 
informatie over multiplier. Het doel zou zijn wij stellen dit geld beschikbaar en dan zou er meer geld 
komen. Daar is nog onvoldoende inzicht in. Waar we ons toch zorgen over maken is het effect voor 
de subregio’s, waarin onder andere Someren ligt. Wat komt er nu werkelijk aan effect vanuit deze 
voorstellen ook naar onze woon-, leef- en werkomstandigheden?  
In het voorstel staat dat het Portefeuillehoudersoverleg Economie een (bindend) advies geeft. Het 
Algemeen Bestuur moet de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om ergens over te kunnen 
beslissen.  

 
Roland van Kessel geeft aan dat Cranendonck in de vorige vergadering het signaal afgegeven  
heeft liever te hebben gehad dat de middelen terug waren gevloeid. Op het moment dat het besluit  
is genomen, moet je het ook vanuit dat nieuwe perspectief gaan bekijken. Dat hebben we gedaan. 
Roland van Kessel is blij met de nadrukkelijkere rol, die de gemeenteraden gaan krijgen daarin. Naar 
de inhoud van het plan is Cranendonck wel kritisch. Het is niet concreet genoeg. En daarnaast zijn er 
nog twijfels bij de multiplier / cofinanciering. Gaat dat lukken? Desondanks is Roland van Kessel, ook 
gezien het advies van de commissie financiën, voorstander om dit geld in te zetten. Wel met de 
aantekening houdt ons op de hoogte over de concretisering van de plannen en ook over het wel of 
niet slagen van de multiplier. Dat is een heel belangrijk punt. En neem de raden in ieder geval mee in 
de communicatie.  
 
De voorzitter stelt dat de Portefeuillehoudersoverleg Economie het hele plan heeft doorgenomen  
en vastgesteld is dat dit een levend product is, waar we continue aan werken. Daarbij is ook een 
governancestructuur ingeregeld, die het Portefeuillehoudersoverleg (dus onze wethouders) in staat 
stelt om dit plan concreet uit te werken en tot uitvoering te brengen. Dat betekent dus dat ieder vanuit 
de eigen gemeente volledig aan de bal is om in die uitwerking op de concretisering een bijdrage te 
leveren. Met andere woorden het is niet zo dat dit een feestje is van gemeente a, b of c. Dat is niet 
zo, want iedereen zit daarin en kan het eigen college en de eigen raad hierin betrekken. We stellen 
met elkaar vast, dat we nog in een crisis zitten, die voorlopig nog niet voorbij is. We hebben als 
Metropoolregio een unieke situatie om gezamenlijk met alle portefeuillehouders en daarmee de 
colleges en raden een bijdrage (al is het maar bescheiden) te leveren aan het herstel van onze 
economie niet over de lijn van Brainport, maar juist over de lokale lijn van het midden- en kleinbedrijf 
detailhandel en de centrumfuncties in onze respectievelijke gemeenten. Onze wethouders lopen 
daarin voorop en zitten aan de knoppen. Spreek daarop dan ook je eigen wethouders aan, die daar 
die rol en verantwoordelijkheid hebben.  
 
Op dit moment zoeken we met beperkte middelen (als wij kijken naar de crisis, waarvoor we staan) 
naar de aanpak die nodig is. Dat is een nanospetter op de gloeiende plaat. Dit moeten we niet in  
een heel abstract Europees of nationaal perspectief willen plaatsen. Wat kunnen wij concreet in onze 
Metropoolregio bijdragen aan de noden in onze detailhandel en in de verschillende centrumfuncties 
in het midden- en kleinbedrijf? Soms is het ook goed vast te stellen: we agree to disagree.  
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Arno Uijlenhoet geeft uit Waalre terug, dat Waalre op 1 juli jl. ook gestemd heeft tegen het 
reserveren van het  overschot voor deze Herstelaanpak. Waalre is niet tegen een economische 
herstelaanpak, maar vond dat er nog veel onduidelijkheid was over de inhoud. Kennis is  
genomen van het plan. De genoemde thema’s zijn goed. Uit de presentatie van Eric van Schagen 
blijkt, dat de problematiek rond de detailhandel niet zo zeer een Coronagerelateerde problematiek is, 
aar dat deze veel meer in een transitie verkeerd. Je kan je ook afvragen of het in die zin in een acute 
relatie heeft met Corona. Toch kan Waalre zich vinden in het voorliggend plan, de betrokkenheid van 
de raden en de positie van de wethouders. Hiermee kunnen we aan de slag. Steun voor dit plan.  
 
Stef Luijten / Bergeijk geeft aan uit het Portefeuillehoudersoverleg Economie niet heel veel meer 
concreetheid te verwachten is. In De Kempen, waar een triple helix samenwerking is met de 
ondernemers en onderwijs gaan we aan de slag met digitalisering van het productieproces, dat  
bij sommige fabrieken wat achter blijft. Daar moet vooral de concreetheid zitten. We moeten wel 
vertrouwen hebben in onze partners daarin. Op die manier moeten er goede voorstellen komen voor 
een volgend overleg en zullen er knopen moeten worden doorgehakt. Het Portefeuillehoudersoverleg 
zal het wiel niet kunnen uitvinden, daarvoor hebben we echt de partners voor nodig.                  
 
Dilia Blok / Someren vraagt hoe we de multiplier zien en horen? Gemeente Someren wil graag 
meegenomen worden in de vervolgstappen. Dilia Blok wil graag een stemverklaring afleggen. Blijft 
het punt dat gemeente Someren in de zomer heeft gemaakt. De raad heeft opdracht gegeven aan te 
geven, dat het geld terug zou moeten komen. Vanwege de omstandigheid kan gemeente Someren 
wel instemmen met het voorstel, waarbij een deel van de argumenten van collega Ubachs bij 
Someren ook leeft. Het betreft de concretisering en vooral ook de multipier. De meerwaarde van 
de regio is, dat we dit geld kunnen vermeerderen. Het is een grote opgave aan de regio om dat  
ook werkelijk voor elkaar te krijgen, want anders hadden we het geld liever lokaal uitgegeven.  
Open staat nog de vraag over de bestemming van het bedrag van 100.000 euro. Toelichting:  
In het voorstel voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 september 2020 is een 
totaalomvang van 2 miljoen euro voor de financiering van de Herstelaanpak benoemd. Er is  
op de 3 inhoudelijke lijnen een indicatie gegeven van benodigde middelen met een omvang van  
1,9 miljoen euro, waarbij 100.000 euro nog niet toebedeeld was. Inmiddels is een eindvoorstel 
geformuleerd, waarin alle middelen zijn toebedeeld. Dit voorstel gaat binnenkort de besluitvormings- 
procedure in.  
  
Hans Ubachs / Best stelt dat in het voorliggende voorstel staat dat met de EU-gemeenschap  
aan de slag wordt gegaan. Aan de inbreng van de portefeuillehouders hecht Hans Ubachs veel 
waarde. Het Portefeuillehoudersoverleg Economie is echter in twee delen gesplitst en heeft kort 
geduurd. Een plan kan in die tijd niet in detail worden besproken. We doen daarmee te kort aan  
het zeer belangrijke Portefeuillehoudersoverleg. De gemeente Best blijft bij het standpunt niet in  
te kunnen stemmen met het voorstel.  
 
De voorzitter geeft aan dat de portefeuillehouders economie vinden dat er nu een voldoende 
concrete Herstelaanpak ligt op basis waarvan de middelen toegekend kunnen worden. Zij hebben 
duidelijk aangegeven, dat zij in de komende periode samen het plan gaan uitwerken. Als blijkt dat 
men op onderdelen het nog niet helemaal uitgewerkt heeft, dan is daar nog voldoende gelegenheid 
voor. Van belang is te bekijken hoe we met geld geld kunnen maken. Dat we de 2 miljoen euro 
kunnen verdubbelen, verdriedubbelen om echt substantie te plegen, dat is een zaak van nauwe 
afstemmen tussen de wethouders met de publieke middelen. En met het bedrijfsleven aan de kant 
van hun middelen. Dat zal in het Portefeuillehoudersoverleg Economie, met steun van Brainport, 
gaan we helpen, hieraan zo snel mogelijk handen en voeten te geven.        
 
Roland van Kessel / Cranendonck stelt dat zijn inbreng gezien kan worden als stemverklaring. 
Cranendonck stemt in, maar houdt de vinger aan de pols en betrek de raden erbij.   
 
Het Algemeen Bestuur besluit:   
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1. Instemmen met het ter beschikking stellen van de in de bestemmingsreserve Herstelaanpak 
gereserveerde middelen. De middelen vallen hierdoor vrij binnen het Werkprogramma 
Metropoolregio, thema Economie. Hiertoe wordt een begrotingswijziging opgesteld welke 
wordt verwerkt bij de Bestuursrapportage Metropoolregio, peildatum 1 oktober 2020. 

2. Instemmen met het kader “Besteding- en verantwoording inzet middelen”.  
 

Gemeente Best heeft niet ingestemd met het voorstel. De gemeenten Someren en Cranendonck 
hebben een stemverklaring gegeven.   
 

6. Voorstel vaststellen aangepaste Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio  
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 lid van de Adviesgroep. Dit is reden om deze 
Verordening aan passen. Het betreft een technische aanpassing.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit:  
De Verordening Metropoolregio Eindhoven 2018 gewijzigd vast te stellen als Verordening 
Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2020. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 
De voorzitter geeft aan dat de inbreng van Eric van Schagen ook op de tafels van de Metropoolregio, 
de EFK, overleg van de captains of industry en Stedelijk Gebied ligt. We moeten zorgen dat we al die 
touwtjes bij elkaar brengen om daar met elkaar als Metropoolregio Eindhoven de schouders onder te 
krijgen. Dat is een opdracht aan ons allemaal.   
 
Het Algemeen Bestuur komt opnieuw bij op woensdag 16 december 2020 van 17.00 tot 18.00 uur. 
Aansluitend zal in beslotenheid tot 19.30 uur gesproken worden over het dossier Landgoed 
Gulbergen. Deze fysieke vergadering vindt plaats in de Raadszaal van Helmond (Bestuurscentrum 
Boscotondo).  
 
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en wenst iedereen veel sterkte met het uitwerken van 
de nieuwe maatregelen rondom Corona, die een groot effect hebben op onze samenleving. Blijf 
gezond!  
 
### 

 


