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Metropoolregio Eindhoven 

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 11 mei 2020  

Agendapunt :

  

5 

Onderwerp :

  

Vervolg aanhouding besluit over tijdelijke noodregeling voor startups 

i.v.m. coronacrisis. 

Probleemstelling :

  

Op 6 april jl. is een voorstel voor deelname aan de financiering voor een 

tijdelijke noodregeling voor startups i.v.m. coronacrisis aangehouden. 

Voorstel :

  

Kennis nemen van de huidige stand van zaken. Verzoek om bijdrage is 

nu niet aan de orde en daarom bijdrage vooralsnog afwijzen. 

Besluit :  
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Ondernemingsraad  Commissie van Advies Dagelijks Bestuur 
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Algemeen Bestuur 
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Voorlichting door : Metropoolregio Eindhoven, RHCe 

 

 

 

 
Beschrijving bijlage(n): Geen bijlagen 
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Adviesnota vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 11 mei 2020 

AGENDAPUNT 

Onderwerp 
Vervolg aanhouding besluit over Tijdelijke noodregeling voor startups i.v.m. 

coronacrisis. 

Samenvatting adviesnota 

 

Op 6 april jl. is een voorstel voor deelname aan de financiering voor een tijdelijke noodregeling voor 

startups i.v.m. coronacrisis aangehouden. Een bijdrage van de Metropoolregio is vooralsnog niet meer 

nodig. 

 

 

Op 6 april jl. is een voorstel voor deelname aan de financiering voor een Tijdelijke noodregeling voor 

startups i.v.m. coronacrisis aangehouden. Redenen voor deze aanhouding waren vragen over de 

specifieke noodzaak voor deze doelgroep en onduidelijkheid over andere sectoren die mogelijk ook in een 

kritieke situatie verkeren. Inmiddels is de regeling gestart met een budget van € 1 miljoen, bijeengebracht 

door Philips, ASML, de TU/e, de Rabobank, de gemeente Eindhoven, Brainport Development, Stimulus en 

het provinciebestuur. Daarmee is een bijdrage van de Metropoolregio vooralsnog niet meer nodig. 

Wanneer het fonds snel uitgeput raakt, bestaat de mogelijkheid dat er alsnog een beroep op de 

Metropoolregio Eindhoven wordt gedaan. 

Personele consequenties 

Geen 

Financiële consequenties 

Geen 

Paragraaf en punt werkprogramma 

MRE02-04-01 

VOORSTEL: 

Kennis nemen van de huidige stand van zaken. Verzoek om bijdrage is nu niet aan de orde en daarom 

bijdrage vooralsnog afwijzen. 


