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Vraag:
Bijgevoegd bij de raadsstukken zit een document wat “Meerjarenplan en -financiering
Brainport Development NV 2021-2024” heet. Onderaan dit document staan een aantal
bijlages die “op te vragen” zijn. Onder andere het document “Concept-meerjarenplanen financiering Brainport Development 2021-2024”. Wij vinden het bijgevoegde
document wat summier als het gaat over de verdere koers van de komende jaren voor
wat betreft Brainport en meer specifiek de positie van de gemeente Valkenswaard.
1. Is dit een stuk met meer informatie over Brainport Development NV? Graag
ontvangen wij de op te vragen bijlagen.
Voor de uitvoering van het meerjarenplan worden een aantal aandachtspunten
meegegeven: Talentontwikkeling, MKB/Ondernemerschap, Maatschappelijke
vraagstukken en Vestigingsklimaat-bereikbaarheid.
2. Zijn deze aandachtspunten te duiden in concrete acties of projecten voor de
gemeente Valkenswaard?
Op pagina 27 van de begroting van de MRE staat onderaan: “Over de bijdragen van de
gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best zijn door Brainport met deze
gemeenten individuele afspraken gemaakt, deze nemen per saldo toe met € 304.000.”
3. Wat zijn deze individuele afspraken?
Op pagina 4 van de bijlage “Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV
2021-2024” staat: “Het internationale programma wordt vanaf 2021 als basistaak van
Brainport Development geïntegreerd in de aandeelhoudersbijdrage.”
4. Wat is dit internationale programma?
Van de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven wordt voor de financiering
van Brainport Development een extra bijdrage gevraagd op basis van hun “specifiek
belang” (p. 5 Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 2021-2024,
onderaan).
5. Op grond waarvan ontbreekt voor de gemeente Valkenswaard een specifiek belang?
6. Wat is de meerwaarde voor de C4 om een extra bijdrage te leveren aan de
financiering van Brainport Development?

Antwoord:
1. Het vanuit de MRE meegezonden stuk – dat als bijlage is toegevoegd aan het
raadsvoorstel – is een samenvatting van het Meerjarenplan van Brainport
Development. In de bijlage treft u het volledige document, waarin u meer voorbeelden
kunt vinden van de activiteiten van Brainport Development.
Belangrijk om te vermelden is dat Brainport Development NV een werkorganisatie is.
De strategie bepaald door Stichting Brainport is bepalend voor de activiteiten van
Brainport Development.
2. De focus van Brainport Development ligt op de Brainport regio, waar Valkenswaard
deel vanuit maakt. Concrete acties of projecten voor een specifieke gemeente zult u
daarom ook niet terugvinden in het Meerjarenplan. Niet voor Valkenswaard, niet voor
andere gemeenten. Delen van acties of projecten kunnen daarentegen uiteraard wel
fysiek binnen Valkenswaardse gemeentegrenzen ‘landen’.
De meest in het oog springende projecten van het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld die
uit de Regio Deal. Zo is de 1,25 miljoen voor de versterking van sportfaciliteiten in
Valkenswaard en Heeze-Leende en de verdere ontwikkeling van de Groote Heide daar
een voorbeeld van. Daarnaast is er ook fors geïnvesteerd in de bibliotheken en theater.
U bent hier in januari over geïnformeerd, zie Raadsinformatiebrief 1163122/1163131.
In de uitgebreide versie van het Meerjarenplan treft u meer voorbeelden van acties die
Brainport Development onderneemt ter versterking van de Brainport Regio.
3 en 4. Voor een heldere beantwoording worden deze twee vragen gezamenlijk
beantwoord.
De individuele afspraken zijn gemaakt op basis van het feit dat Eindhoven, Helmond,
Veldhoven en Best als campusgemeenten (C4) ieder een extra bijdrage leveren aan
Brainport Development NV. Omdat het Brainport International Program (BIP) is
toegevoegd als basistaak, vervalt de aparte bijdrage hiervoor vanuit de C4. Wanneer
die bijdrage volledig zou vervallen, betekent dat een gat in de begroting van Brainport
Development, omdat die taken wel uitgevoerd worden. Daarover zijn afspraken
gemaakt met de C4 gemeenten. Hun individuele bijdrage is daarmee sterker gestegen
dan die van de MRE.
Het BIP was er op gericht om vanuit 1 gedeelde visie en werkwijze uit de regio in te
zetten op de verbetering van de internationale economische positie, gericht op een
toename van buitenlandse investeringen, bedrijven, kenniswerkers, enzovoort. Van dit
nieuwe Meerjarenplan wordt dit een integraal onderdeel van de reguliere taken van

Brainport Development, met name Business Development, marketing en
belangenbehartiging.
5. Op grond van het feit dat Valkenswaard als individuele gemeente geen
aandeelhouder is en Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best wel.
6. Grote (high-tech) multinationals als Philips, ASML, NXP, DAF, VDL Group en FEI
Company zijn in deze gemeenten gevestigd. Onder meer om deze reden hebben de
zogenaamde campusgemeenten in 2012 zelf besloten, middels een convenant, dat het
in hun belang was om gezamenlijk op te trekken in hun bijdrage aan de versterking
van de economische structuur in zuid-oost Brabant, de Brainport Regio.

