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Aanleiding
Op maandag 2 februari 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden met het SRE
vertegenwoordigd door P. Blanksma – van den Heuvel en J. Wiggers. De
gemeenteraad Gemert-Bakel door H. Verkampen, J. Vogels, P. Mastenbroek en P.
van Boxtel. Gevraagd wordt onder meer: wat heeft de MRE te bieden aan een
plattelandsgemeente aan de rand van de regio?
Ter afronding geven de raadsleden aan het gesprek als open, constructief en positief
ervaren te hebben. In de rapportage aan de gemeenteraad zal dit worden
aangegeven met als advies de wijziging van de GR kritisch te ondersteunen waarbij
afrekenbare evaluatiemomenten worden bedongen met als inzet het binnen MRE
verband adresseren van onderwerpen waarmee Gemert-Bakel zich kan identificeren.
Op basis van deze afspraak besluit de Raad op 5 februari 2015 om deel te nemen in
GR-MRE. In het overleg is afgesproken dat er na een jaar een evaluatie komt bij de
nieuwe werkwijze van het MRE. Het proces van evaluatie is door het MRE uitgezet.
Er wordt medio dit jaar een bestuurlijke begeleidingsgroep gevormd en naar
verwachting zal de evaluatie eind 2016 starten. Het voorstel is om wethouder H.
Verhees van Deurne namens de Peel deel te laten nemen aan de bestuurlijke
voorbereidingsgroep evaluatie MRE, op basis van een opdracht. Omdat de formele
evaluatie MRE (voor de 21 gemeenten) nog moet starten is in deze memo de stand
van zaken aangegeven.
Stand van zaken
Concrete resultaten
a.
b.
c.
d.

Er is een regionale detailhandelsvisie opgesteld in MRE verband en deze is
onlangs vastgesteld door de Raad van Gemert-Bakel.
Het bedrijf GEA uit Bakel en VDL zijn als bedrijven met elkaar in contact
gebracht en hebben nu samenwerkingsrelaties.
Bedrijven uit Gemert-Bakel zijn vaak in de tweede of derde schil betrokken bij
de economische ontwikkelingen van Brainport en MRE. Dat laat onderstaand
kaartje ook zien.
Brainport in bedrijf, bedrijfsbezoek op locatie (2014) en dit jaar opnieuw.

e.
f.
g.

h.

i.
j.
h.
i.
j.

Netwerken, die benut zijn en geholpen hebben bij het opstellen van de visie
‘De Peel maakt het in Brainport’ en de economische agenda 2016-2020 De
Peel.
Brainport levert een bijdrage aan het verder brengen van de uitvoering van de
economische agenda, vormen van clustertafels. (Ook in relatie tot de match
met de kracht van Helmond, de strategische agenda van Helmond).
Crossovers tussen bijvoorbeeld kunststof/productie en technologie (niet te
noemen bij naam vanwege bedrijfsvoering). Via de BZW worden i.s.m.
Brainport de ondernemers individueel benaderd. Ook organiseert Brainport
ondernemersbijeenkomsten om de mogelijkheden m.b.t. Brainport onder de
aandacht te brengen.
Onderwijs: Er is een technologiepact gesloten. Het Commanderij College
heeft in januari een brief ontvangen, met daarin de uitnodiging om
Brainportschool te worden. Vooralsnog hebben ze daar echter niet op
gereageerd. Daarnaast heeft het primair onderwijs de mogelijkheid om
gesteund te worden in het leren van de 3 O’s.
MRE: Afstemming middels werkplaatsen MRE (bijvoorbeeld: mobiliteit,
strategie economie, arbeidsmarkt en werklocaties).
Ontwikkeling van de regionale visie bedrijventerreinprogrammering.
Organiseren van workshops over leegstand vastgoed (inhoudelijk workshops
zo’n 3 keer per jaar).
Organisatie van werkbezoeken aan bedrijven.
Lobbywerk voor het gebied Brainport bij provincie, Den Haag en Europa.

Stand van zaken
De stand van zaken van de meerjarenfinanciering Brainport 2017-2020 (op basis van
nieuwe Brainport Strategie Next Generation) is als volgt.
•
De economische opgave is in de nieuwe strategie van Brainport meer
nadrukkelijk gekoppeld aan de maatschappelijke opgave. Dus niet enkel Brainport als
trekker. Zij willen partijen in het veld meer in de lead laten zijn en zien deze
maatschappelijke drive als inzet voor de economische groei. In dat licht is het
belangrijk om te benadrukken dat de visie ‘De Peel maakt het in Brainport en de
economische agenda De Peel 2016-2020 tot stand gekomen zijn vanuit betrokken
partijen. (“de coalitie van doeners”). En daarmee de komende periode dus een goede
basis vormen om samen met Brainport te komen tot uitvoering en (gedeeltelijke)
financiering daarvan.
•
De economische agenda De Peel 2016-2020 is gereed en wordt nu
uitgewerkt naar concrete uitvoeringsprogramma’s. Dit gebeurt aan de hand van
clustertafels. De strategie van Brainport kent een onderdeel “clusterontwikkeling”,
met name de clustertafels agrofood en maakindustrie vinden in deze zin aansluiting
bij Brainport.

Onderstaand kaartje laat de betrokkenheid van Gemert-Bakel zien in de Brainportregio. Hieruit blijkt dat bedrijven uit Gemert-Bakel in de 2e of 3e lijn toeleveren aan
Brainport.

Proactieve houding vasthouden
Naar de toekomst toe is het van belang om de proactieve houding vast te houden en
anders te kijken naar Brainport. De investering levert niet altijd één op één een direct
resultaat. Brainport Development neemt de rol van verbinder en versneller op zich.
De proactieve houding van de gemeente Gemert-Bakel helpt in ondersteuning door
Brainport van de peelregio. Ook op het gebied van bereikbaarheid van de gemeente
kan Brainport een actieve rol spelen. Het is van belang om hier ook de komende
jaren een beroep op te blijven doen.

