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Metropoolregio Eindhoven 

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 11 mei 2020  

Agendapunt :

  

3 

Onderwerp :

  

Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat 

Probleemstelling :

  

Gezien de grote impact van de corona crisis op de economie en het 

maatschappelijk leven kan het zijn dat er vanuit de regio aanvullende 

maatregelen en financiële ondersteuning nodig zijn. Het positief 

jaarresultaat 2019 en de daarmee samenhangende middelen van de 

Metropoolregio en het RHCe (ruim 1,2 mln.) én de buffer in het 

Stimuleringsfonds (800.000,00) geven de regio mogelijkheden. 

Normaliter is de algemene regel dat het positief financieel resultaat 

terugvloeit naar de gemeenten. Echter er is een zeer uitzonderlijke 

situatie ontstaan die vraagt om aangepast handelen.  

 

Daarom heeft het DB in de vergadering van 9 april het voorstel gedaan 

om deze middelen vooralsnog vast te houden en een Herstelaanpak uit 

te werken. Stijn Steenbakkers is gevraagd om deze uitwerking verder 

op te pakken. De uitwerking in de bijlage toegevoegd. In dit DB-voorstel 

informeren wij u over de genomen stappen en doen een voorstel tot 

regionale besluitvorming over de herstelaanpak en inzet van financiële 

middelen.  

 

Voorstel :

  

1. Kennisnemen met de beschreven Herstelaanpak Breed Economisch 

Vestigingsklimaat en het vrijgeven voor bespreking in het 

portefeuillehoudersoverleg economie 

2. Als regionaal budget voor dit herstelplan het positieve resultaat 

jaarrekening 2019 en daarmee samenhangende middelen van ruim 

€ 1.200.000 en het overschot Stimuleringsfonds van € 800.000 in te 

brengen voor het maatregelenpakket in dit herstelplan. 

3. De regionale besluitvorming volgens, in overeenstemming met de 

beschreven procesgang in dit voorstel in zetten richting AB.  

 

Besluit :  

wel openbaar  
Ondernemingsraad  Commissie van Advies Dagelijks Bestuur 
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Bijlage: Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat 
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Adviesnota vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 6 april 2020 

AGENDAPUNT 

Onderwerp Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat  

 

 

1. Totstandkoming Voorstel 

In de totstandkoming van het voorstel Herstelaanpak zijn volgende stappen in de afgelopen periode 
genomen: 
 

• In het overleg Economisch Impact Brainport op 15 april zijn op basis van het besluit van het DB d.d.  

9 april, de uitgangspunten voor een Herstelaanpak besproken met de 4 vertegenwoordigende 

portefeuillehouders economie uit de subregio’s: Serge van de Burg (Helmond), Remco Bosma (Bladel), 

Theo Geldens (Valkenswaard) en Piet Machielsen (Oirschot). Zij hebben een ambtelijke 

voorbereidingsgroep bestaande uit David de Vries (Helmond), Camille Wildeboer Schut (Eindhoven), 

Guus Stappaerts (Reusel de Mierden/Bladel), Paul van Nunen (Brainport Development), Jannet 

Wiggers en Thomas Voncken (Metropoolregio) gevraagd het voorstel nader uit te werken. 

• Deze opzet voor een herstelaanpak is in het overleg Economische Impact op 22 april besproken. 

Algemene reactie is dat iedereen zich kan vinden in de beschreven richting. Daarnaast is een 

samenhangend financieel voorstel voorbereid inclusief besluitvormingsproces. 

• In het overleg Economische Impact Brainport van 6 mei wordt dit voorstel nog besproken.  

 

2. Verdere proces besluitvorming 

Voor inzet van financiële middelen vanuit het positieve jaarresultaat 2019 voor de Herstelaanpak is het AB 

bevoegd een besluit te nemen. Doel is om op 1 juli 2020 een besluit te nemen in het AB. Het jaarresultaat 

kan ingezet worden voor een regionaal herstelprogramma. Dit is de keuze van de 21 gemeenten. Daarom 

wordt de volgende procesgang voorgesteld: 

• 20 mei: Bespreken in ingelast poho Economie. De leden worden gevraagd het voorgenomen plan, 

inclusief de financiële voeding vanuit het jaarresultaat en overschot Stimuleringsfonds te bespreken 

en draagvlak op te halen binnen het eigen college en dit uiterlijk woensdag 3 juni terug te koppelen.  

• Maandag 8 juni: Schriftelijke ronde naar het DB, AB-voorstel Herstelaanpak Breed Economisch 

Vestigingsklimaat n.a.v. de reacties van de gemeenten. Vrijdag 12 juni toezending naar de 

Commissie Financiën. 

• 17 juni: Adviescommissie voor Financiën, voorstel jaarrekening 2019 inclusief 

resultaatbestemming, Herstelaanpak als bijlage bijgevoegd. (Zie hiervoor ook het DB-voorstel 

m.b.t. het jaarresultaat). 

• 22 juni: DB-vergadering ter voorbereiding van het AB. 

• 1 juli: Besluitvorming in AB. 
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3. Financiële consequenties 

Het regionale budget bestaat uit het jaarresultaat 2019 en de daarmee samenhangende middelen zijnde  
€ 1.212.000 mln. en 800.000, -- overschot uit het Stimuleringsfonds. Het voorstel is om deze middelen in te 
brengen als ontwikkelbudget voor deze herstelaanpak. Hierdoor kan telkens op gezette tijden ingespeeld 
worden op behoeftes. 
 

VOORSTEL:  

1. Kennisnemen met de beschreven Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat en het vrijgeven 

voor bespreking in het portefeuillehoudersoverleg economie. 

2. Als regionaal budget voor dit herstelplan het positieve resultaat jaarrekening 2019 en daarmee 

samenhangende middelen van ruim € 1.200.000 en het overschot Stimuleringsfonds van € 800.000 in te 

brengen voor het maatregelenpakket in dit herstelplan. 

3. De regionale besluitvorming volgens, in overeenstemming met de beschreven procesgang in dit voorstel 

in zetten richting AB.  

 

 


