Voorstel

inzake benoeming voorzitter en lid Adviescommissie Stimuleringsfonds Metropoolregio
Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 4 juli 2018

AGENDAPUNT 7

Aan het Algemeen Bestuur,
Op 21 maart 2018 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor het Algemeen Bestuur
breekt, zoals voor de gemeenteraad een nieuwe zittingsperiode aan. Dit betekent dat een nieuw
Algemeen Bestuur word geïnstalleerd en het Dagelijks Bestuur opnieuw wordt benoemd.
Daarnaast zullen een aantal andere benoemingen plaats moeten vinden.
Benoemingen met tijdelijk karakter
In de afgelopen periode hebben we als regio gewerkt aan het Ambitiedocument ‘De Slagvaardige
Regio’, dat op 20 maart 2018 door uw bestuur is vastgesteld.
In de tweede helft van 2018 gaan wij samen met de colleges en raden op basis van het vastgestelde
Ambitiedocument de nieuwe samenwerkingsagenda voor de regio opstellen. Ook de bestuursstructuur
van de Metropoolregio is hierbij onderwerp van bespreking. Uitgangspunt is dat wij uiterlijk in maart
2019 de nieuwe samenwerkingsagenda (incl. bestuursstructuur) door uw bestuur vast kunnen laten
stellen.
Dit betekent dat de benoeming van de voorzitter en leden van de Adviescommissie Stimuleringsfonds
Metropoolregio tot dat moment een tijdelijk karakter zullen hebben. We verwachten uiterlijk medio
juni 2019 de nieuwe bestuursleden (vast) te kunnen benoemen.
Adviescommissie Stimuleringsfonds
Als onderdeel van de economische strategie van de regio, kent de Metropoolregio al sinds de jaren ’90
een Stimuleringsfonds, waarmee gezamenlijk wordt geïnvesteerd in innovatieve samenwerkingsprojecten, die bijdragen aan de economische structuurversterking van de regio Zuidoost-Brabant.
Voor deze vergadering is ook een voorstel voor de aanpassing van de Verordening Stimuleringsfonds
geagendeerd.
Het Dagelijks Bestuur heeft de Adviescommissie Stimuleringsfonds ingesteld en bepaalt de
samenstelling.
De Adviesgroep Stimuleringsfonds is samengesteld uit de geledingen bedrijfsleven, kennisinstellingen
en overheid, met voldoende deskundigheid om objectief en onafhankelijk te kunnen adviseren over
subsidie voor ingediende projecten. De commissie bestaat momenteel uit twee vertegenwoordigers van
de overheidsgeleding (voorzitter en lid uit de deelnemende gemeenten), twee vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven (Ergon bedrijven en Kamer van Koophandel) en twee vertegenwoordigers van de
kennisinstellingen (TNO en TU/e).
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De Metropoolregio Eindhoven heeft de deelnemende gemeenten op 12 april 2018 schriftelijk gevraagd
kenbaar te maken of er kandidaten zijn voor de positie van voorzitter en lid van de Adviescommissie
Stimuleringsfonds.
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de benoeming van de voorzitter en het lid uit de
overheidsgeleiding te bekrachtigen.

Eindhoven, 25 juni 2018
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
de voorzitter,
J.A. Jorritsma.
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de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het besluit van het Dagelijks Bestuur;

BESLUIT

Als leden van de Adviescommissie Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven te benoemen:
Piet Machielsen / gemeente Oirschot en Jos van Bree / gemeente Helmond.
Het voorzitterschap wordt in onderling overleg bepaald.

Eindhoven, 4 juli 2018
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,
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de secretaris,

