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Geacht Algemeen Bestuur van de MRE,
Op 12 maart 2020 hebben wij van u de concept Begroting 2021 Metropoolregio
Eindhoven ontvangen. U stelt ons in de gelegenheid om een zienswijze te geven op
deze concept begroting. Daarnaast verzoekt u ons een zienswijze te geven op de
inwonersbijdrage voor Brainport Development. Wij hebben onze zienswijze in deze brief
opgenomen.
Concept Begroting 2021 MRE
Ten aanzien van de concept Begroting 2021 MRE hebben wij in onze raadsvergadering
van 4 juni 2020 besloten de volgende zienswijze in te dienen.
Wij kunnen ons vinden in de door u voorgestelde concept Begroting 2021. Deze
begroting doet recht aan het samenwerkingsakkoord en de urgente opgaven die we als
regio samen op willen en moeten pakken. Dit om de economische groei naar de
toekomst te behouden en verder uit te kunnen bouwen, de transitie van het landelijk
gebied en de energietransitie mogelijk te maken en de bereikbaarheid van onze regio te
verbeteren.
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Inwonerbijdrage Brainport Development
Eind 2020 loopt de huidige periode van het meerjarenplan en -financiering van Brainport
Development NV 2017-2020 af. In lijn met eerdere besluitvorming om Brainport
Development meerjarig te financieren hebben wij uw voorstel ontvangen om de inzet
van Brainport te bepalen voor een nieuwe periode van 4 jaar, de periode 2021-2024.
Deze inzet is gebaseerd op het concept meerjarenplan- en financiering van Brainport
Development dat op 11 december 2019 is vastgesteld door de Stichting Brainport.
Hiermee kunnen wij instemmen.
Wij zien de meerwaarde in Brainport Development terugkomen in o.a. het steeds
stevigere en structurelere partnerschap met het Rijk en de regio. Deze is tot uiting
gekomen in de Brainport Nationale Agenda (BNA) waarlangs de meerjarige
samenwerking met het Rijk is vastgelegd. Dit strategisch partnerschap met het Rijk
heeft voor de regio onder andere de Regio Deal Brainport Eindhoven (€ 130 miljoen
Rijksmiddelen) opgeleverd, als vliegwiel voor het concretiseren van de meest urgente
opgaven uit de BNA op het gebied van Voorzieningen, Talent en Innovaties met een
maatschappelijke impact. Specifiek is door Brainport Development binnen deze
Regiodeal een financieringsregeling opgezet met een bijdrage van € 7 miljoen ter
ondersteuning van voorzieningenprojecten in subregio’s. € 500.000 van de Regiodeal is
toegekend aan de ontwikkeling en restauratie van het kasteel in Gemert. Dat is een
prachtig resultaat!
Samenwerking blijft het recept om in de toekomst sterk te blijven. Naast de focus op
open innovatie tussen high tech en de maakindustrie, spreekt het meerjarenplan ook
nadrukkelijk de ambitie uit om nog meer maatschappelijke impact te hebben. Daarmee
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hebben wij alle vertrouwen in de kracht van Brainport Development en het opgestelde
meerjarenplan.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Elice Steijaert. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
namens de gemeenteraad van Gemert-Bakel,
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