Aan:
-colleges en raden van de 21 gemeenten
-portefeuillehouders en ambtenaren economie

Geachte heer, mevrouw,
We zitten in onstuimige tijden. Met man en macht proberen we allemaal, ook vanuit Brainport, om
medici, verzorgenden, autoriteiten en bedrijven te helpen met de het bestrijden van het Corona-virus.
Zoals jullie weten via de wekelijkse call met de 21 wethouders Economie hebben we daarvoor enkele
‘sporen’ aangewezen.
Ik noem enkele voorbeelden:

•

Informatievoorziening, waarvoor ons redactieteam ook contact onderhoudt met de
communicatiecollega’s van alle gemeenten de wisselwerking met loketten van de
arbeidsmarktregio en/of gemeenten goed op elkaar af te stemmen.

•

Vraag en aanbod, waarin we bijvoorbeeld honderden laptops verzamelen bij bedrijven om
beschikbaar te stellen aan scholen voor thuisonderwijs.

•

Medtech, waarbij we technologische bedrijven in de regio uitvragen hoe we kunnen bijdragen
aan de opschaling van productie voor de benodigde medische apparatuur en hulpmiddelen.

•

En we verzamelen continu signalen voor eventuele aanvullende maatregelen ter
ondersteuning van bedrijven en andere organisaties. Dat gaat van stageplaatsen tot liquiditeit.
Vanuit Brainport kunnen we deze signalen delen met het Pact, de Veiligheidsregio, landelijke
belangenorganisaties, Kamerleden en Rijksoverheid.

Voor alle inspanningen geldt dat we dat continu in nauw contact met onze partners doen. Jullie weten:
als jullie vragen of suggesties hebben, weten jullie ons te vinden.
Daarnaast hebben we heel bewust ook gezegd dat we verder werken aan de lange termijn. Voor het
stichtingsbestuur is het en-en: én helpen bij de eerste nood, én koersvast blijven werken aan de
langere termijn. Juist deze regio weet als geen ander hoezeer een langetermijnperspectief helpt om
gezamenlijk weer uit de crisis te komen. Om deze reden gaan we in 2020 dan ook door met de
projecten in de Regiodeal; deze zijn immers allemaal structuurversterkend voor de hele regio. Daar
waar individuele projecten door de Corona-crisis mogelijke vertraging op zouden kunnen lopen,
zoeken we binnen de kaders van de Regiodeal maatwerkoplossingen.
Voortgangsrapportage 2019
In dit licht bied ik met deze e-mail graag de voortgangsrapportage aan van de Regio Deal Brainport
Eindhoven over 2019 en ontvangt u ter info het persbericht met betrekking tot de besluitvorming
over Regio Deal projecten en het vaststellen van de voortgangsrapportage 2019 in het bestuur van
de stichting van 19 maart.
Na de start van de eerste 24 projecten gaan nu de laatste 2 projecten van start. Het betreft Eindhoven
Design District en Muziekgebouw. Daarmee zijn alle projecten van de Regio Deal succesvol gestart en
krijgt het voorzieningenniveau in Brainport Eindhoven een boost. Vijf projecten krijgen een vervolg

door de toekenning van een nieuwe deelfinanciering: het Eindhoven Museum, Dedicated Conference
Center, World Design Embassies, Dutch Technology Week en het Aantrekken van internationale
kenniswerkers.
De Regio Deal fungeert met een eenmalige financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de
Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Het bedrag van €370 miljoen bestaat uit respectievelijk €130
miljoen Rijksbijdrage en €240 miljoen regionale cofinanciering.
In totaal is tot en met nu aan 26 projecten een bedrag uit de Regio Deal Brainport Eindhoven
toegekend, verdeeld over de drie pijlers, met een totale waarde van circa 86 miljoen euro (maart
2020). De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt circa 186 miljoen euro.
In de voortgangsrapportage 2019 kijken we bijvoorbeeld terug op succesvolle projecten als GLOW,
STRP festival, de Dutch Design Week, het Living In programma en de opening van Eindhoven Engine.
Op de Brainport website kunt u nalezen hoe de besluitvorming is geregeld, hoe de governance met
een onafhankelijke adviescommissie is samengesteld en welke projecten zijn gestart. Denk
bijvoorbeeld aan de Hybride leeromgevingen, internationale online wervingscampagnes,
Photondelta en het Brainport Smart Mobility Programma.
Mocht daaraan behoefte zijn, dan lichten wij dit uiteraard graag nader toe.
Met vriendelijke groet,
Paul van Nunen
Algemeen directeur Brainport Development

Jacline de Kort
Marketing Communicatie Societal Challenges
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