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Onderwerp: Economische agenda De Peel 2022-2027 “De Peel maakt het”.
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De door de zes colleges van de Peelgemeenten vastgestelde Economische agenda De Peel
2022-2027 “De Peel maakt het”. Deze agenda is met steun van de partners van het
Innovatiehuis De Peel, Waterschap Aa en Maas en VNO-NCW, tot stand gekomen.
Inleiding
Om te komen tot krachtige (bestuurlijke) aansturing en voldoende uitvoeringskracht om
resultaten te boeken is een nieuwe economische agenda voor De Peel opgesteld.
Kernboodschap
In 2016 is aan u gepresenteerd de “Economische Agenda De Peel maakt het in Brainport,
samenwerken aan een adaptieve economie in De Peel”. Deze economische agenda geeft
nieuw elan aan de samenwerking en economische ontwikkeling in de Peelregio én bouwt
voort op de economische agenda van 2016 en de daarbij behorende samenwerking. Een
belangrijke stap in het opstellen van deze agenda is de evaluatie van de vorige agenda.
Samengevat is de brede wens om de samenwerking voort te zetten en uit te breiden. Zie voor
de evaluatie de bijlage bij de agenda (bijlage 1). Deze economische agenda geeft inzicht in de
kernopgaven waar we als de Peel voor staan de komende jaren en zijn ambities en doelen
(strategieën en acties) bepaald.
Vervolgstappen
Parallel aan het vaststellen van de Economische Agenda 2022-2027 (het inhoudelijke deel),
vinden gesprekken plaats over de daarbij behorende governance. Deze governance zal op
een later moment ter besluitvorming worden gebracht én zal in samenhang worden bekeken
met de Ontwikkelstrategie De Peel en de Governance Arbeidsmarktregio.
Financiën
Het besluit heeft voor nu geen financiële consequenties.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

