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Metropoolregio Eindhoven 

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 6 april 2020  

Agendapunt :

  

3 

Onderwerp :

  

Procesvoorstel benoeming nieuw lid Adviesgroep Stimuleringsfonds 

Probleemstelling :

  

Dhr. Gijs Bosch (Kamer van Koophandel) heeft aangegeven zijn 

lidmaatschap van de Adviesgroep Stimuleringsfonds Metropoolregio 

Eindhoven te willen beëindigen. Daarmee ontstaat een vacature voor 

een vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven in de Adviesgroep. 

Voorstel :

  

Instemmen met het geschetste procedurevoorstel en bijgevoegde 

concept vacaturetekst. 

Besluit :  
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Voorlichting door : Metropoolregio Eindhoven, RHCe 

 

 

 

 
Beschrijving bijlage(n): Concept vacaturetekst 
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Adviesnota vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 6 april 2020 

AGENDAPUNT 

Onderwerp Procesvoorstel benoeming nieuw lid Adviesgroep Stimuleringsfonds 

Samenvatting adviesnota 

 

Eén van beide vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven in de Adviesgroep Stimuleringsfonds 

heeft aangegeven te stoppen. Daardoor ontstaat een vacature voor een vertegenwoordiger vanuit het 

bedrijfsleven in de Adviesgroep. Hierbij een procesvoorstel en concept vacaturetekst voor de werving 

van een kandidaat. 

 

 

Dhr. Gijs Bosch had namens de Kamer van Koophandel zitting in de Adviesgroep Stimuleringsfonds 

Metropoolregio Eindhoven. Hij vulde daar één van de twee posities vanuit het bedrijfsleven in. Dhr. Bosch 

heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de Adviesgroep. Daardoor ontstaat een 

vacature voor een vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven. 

 

Krachtens art. 4 van de Verordening Stimuleringsfonds bepaalt het Dagelijks Bestuur de samenstelling van 

de Adviesgroep. Anders dan voor benoeming van kandidaten uit de overheidsgeleding, is er voor de 

selectie van kandidaten uit de overige geledingen geen procedure vastgelegd. Een voorstel voor een, met 

de Adviesgroep afgestemde, vacaturetekst treft u als bijlage aan.  

 

Omwille van de werkbaarheid wordt voorgesteld om de selectie van kandidaten op basis van de 

vacaturetekst te laten doen door de Adviesgroep Stimuleringsfonds. Daarbij zal een aantal personen uit het 

economische netwerk met brede contacten worden gevraagd om geschikte kandidaten aan te dragen. Op 

basis van de daaruit volgende top 3 benadert de voorzitter van de Adviesgroep de hoogst gerangschikte 

kandidaat om belangstelling en beschikbaarheid te polsen. De hoogst gerangschikte beschikbare kandidaat 

zal vervolgens ter benoeming aan het Dagelijks Bestuur worden voorgesteld. 

 

De gehele voorgestelde procedure is als volgt: 

1: Vaststellen profielschets door Dagelijks Bestuur (wk 15) 

2: Verspreiden profielschets in het netwerk met verzoek om reactie (wk 15) 

 Hierbij wordt gedacht aan partijen als Brainport Development, Brainport Industries, Holland 

Innovative, Kamer van Koophandel, VNO/NCW en Adviesgroep Stimuleringsfonds 

3: Overzicht profielen delen met Adviesgroep om te komen tot top 3 (wk 17) 

4: Benaderen nr. 1 van de lijst door dhr. Machielsen, evt. verder naar nr. 2 en 3 bij weigering (wk 18) 

5: Benoeming van hoogst gerangschikte beschikbare kandidaat door Dagelijks Bestuur (wk 20) 
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Personele consequenties 

geen 

Financiële consequenties 

geen 

Paragraaf en punt werkprogramma 

MRE02-04-01 

VOORSTEL: 

Instemmen met het geschetste procedurevoorstel en bijgevoegde concept vacaturetekst. 


