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Toelichting
Aan de gemeenteraad,
Inleiding
Op 25 april 2017 hebben de colleges van de zes Peelgemeenten, VNO-NCW en Waterschap
Aa en Maas besloten tot de Samenwerkingsovereenkomst Innovatiehuis De Peel 2017-2023.
Uw raad heeft met de oprichting van het Innovatiehuis De Peel, inclusief de
samenwerkingsovereenkomst, ingestemd op 31 augustus 2017.
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 op 27 juni 2019 is door uw raad een motie
aangenomen waarin u het college verzoekt om bij de voorbereiding van de begroting 2020,
na de evaluatie van het Innovatiehuis, de discussie over de Laarbeekse deelname aan het
Innovatiehuis De Peel te voeren.
De evaluatie van het Innovatiehuis De Peel is afgerond. Daarnaast hebben we onderzocht wat
de mogelijkheden en consequenties zijn van uittreden en is ook de Stuurgroep van het
Innovatiehuis De Peel gevraagd wat de uittreedcondities zijn.
De mogelijkheid om uit te treden
In artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst is geregeld hoe wij als gemeente eventueel
uit kunnen treden. Dit artikel bestaat uit 4 onderdelen, dit zijn:
1. Elke partij of een nadien toegetreden partij heeft het recht na evaluatie van de
samenwerkingsovereenkomst in 2019 te besluiten per 1 januari 2020 de
overeenkomst op te zeggen.
2. De Stuurgroep brengt binnen 3 maanden advies uit aan de colleges van
burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en aan het
algemeen bestuur van het BZW en het algemeen bestuur van het Waterschap over
de gevolgen van de opzegging voor de samenwerking.
3. Partijen bepalen gezamenlijk wat de gevolgen zijn voor de partij die opzegt. In
ieder geval blijven financiële bijdragen aan projecten waaraan een partij zich
verbonden heeft verschuldigd totdat het project is afgerond.
4. Opzeggen anders dan per 1 januari 2020 is niet mogelijk.

Het enige moment om voortijdig uit de samenwerking te treden is per 1 januari 2020.
Financiële bijdragen aan projecten die al lopen blijven verschuldigd zolang de projecten
lopen. Deze zijn zoveel mogelijk gedekt in de bestaande financiële middelen t/m 2019.
De overige (financiële) gevolgen worden pas na een eventueel besluit tot uittreding genomen
door de partners in de samenwerking op advies van de Stuurgroep.
Mogelijke gevolgen van uittreden
Vanuit de Stuurgroep is aangegeven wat de mogelijke gevolgen zijn van uittreding. Hierover
wordt pas een definitief besluit genomen na een verzoek tot uittreding.
Voor de mogelijke gevolgen wordt verwezen naar een aantal zaken.
1. Om de samenwerking goed te laten lopen zijn een aantal afspraken gemaakt over de
basisfinanciering van het Innovatiehuis De Peel. Deze wordt niet minder als een van
de partijen uit de samenwerking stapt. Deze basisfinanciering wordt zeer
waarschijnlijk doorberekend en bedraagt €30.000,- per jaar.
2. Naast de basisfinanciering heeft elke gemeente zich gecommitteerd aan het leveren
van personele inzet van een halve fte. Omdat de werkzaamheden van het
Innovatiehuis niet minder worden bij uittreding van een gemeente zullen wij
waarschijnlijk gehouden worden aan het blijven leveren van een halve fte per jaar.
Deze hebben wij momenteel gewaardeerd op €30.000,- per jaar.
3. Er zijn afspraken gemaakt over lopende projecten zoals het Fieldlab Data Science &
Connectivity, het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van personeel en het
project 4xP rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen dat gezamenlijk met
Ondernemersclub VIER is opgezet. De verplichtingen rondom deze projecten blijven
we verschuldigd zolang de projecten lopen.
4. Er is afgesproken om voor nieuwe projecten jaarlijks €50.000,- op te nemen in de
begroting. Gezien we niet meer deel zullen nemen aan nieuwe projecten zal dit
bedrag waarschijnlijk niet in rekening worden gebracht. Gevolg is wel dat we niet
meer betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen van het Innovatiehuis De Peel en
bedrijven gevestigd in Laarbeek niet meer deel kunnen nemen aan deze projecten.
Vanuit de Stuurgroep wordt er ook op gewezen dat de gemeente Laarbeek profiteert van de
economische groei die ontstaat vanuit de samenwerking in De Peel. Er wordt op gewezen dat
uittreden een vorm is van free-riderschap. Er wordt een dringend moreel appel gedaan om de
samenwerking, die net goed op gang gekomen is, ook na 2019 voort te zetten. Juist in deze
fase, waarin de samenwerking ook bij het bedrijfsleven vorm krijgt, wordt het belang van het
Innovatiehuis geschetst. Anders dreigen veel projecten een eenmalig karakter te krijgen.
Conclusie
De vaste lasten uit de samenwerking worden zeer waarschijnlijk doorberekend bij het
uittreden van het Innovatiehuis. Daarbij zijn we niet meer betrokken bij de besluitvorming en
kunnen in Laarbeek gevestigde bedrijven niet meer deelnemen aan nieuwe projecten.
Wij zetten de samenwerking binnen het Innovatiehuis De Peel graag voort. De evaluatie van
het Innovatiehuis gaf een overwegend positief resultaat, vooral onder de gebruikers. Wij zien
de toegevoegde waarde van het Innovatiehuis voor Laarbeek. Deze zien we niet alleen op
economisch vlak, maar ook op maatschappelijk vlak. Veel projecten dragen ook bij aan
andere doelen die we als gemeente stellen, zoals het aanpakken van laaggeletterdheid bij
personeel, bedrijfsprocessen verduurzamen of het verbeteren van de leefomgeving.

Met de verbeterpunten uit de evaluatie gaan we aan de slag om daarmee nog meer uit de
samenwerking te halen.
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