
 

 

 

 

 

Amendement 

 

 
 

 

Raadsvergadering: 22 juni 2020 

 

Ondergetekende,  

 

stelt ten aanzien van het conceptbesluit Meerjarenplan en -financiering Brainport 

Development voor, 

  

het conceptbesluit als volgt te wijzigen: 

1. In te stemmen met het meerjarenplan van Brainport Development NV.  

2. In te stemmen met de financiering voor 2021 en 2022 van resp.  

316.076 euro en 322.912 euro. De financiering voor 2021 te dekken uit 

de bestaande budgetten in de begroting 2021 en voor 2022 uit de 

meerjarenraming.   

3. Het college de opdracht te verstrekken om: 

a. Met de aandeelhouders van Brainport Development BV  en de overige 

MRE-gemeenten in overleg te treden met als doel tot een  

evenwichtige, gelijkwaardige wijze van financiering van Brainport 

Development BV te komen. 

b. Afhankelijk van de uitkomst van 3.a een onderzoek te starten naar de 

(on)mogelijkheden om per 01-01-2023 het aandeelhouderschap van 

de gemeente Best van Brainport Development NV te beëindigen, en 

vanaf 2023 onder dezelfde voorwaarden als de overige MRE-

gemeenten aan Brainport Development NV. deel te nemen.  

c. De Raad over het (tussentijdse) resultaat van dit proces uiterlijk bij 

het aanbieden van de Kaderbrief 2022 uitgebreid te informeren en zo 

nodig hierover een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 

4. In te stemmen met de benodigde geïndexeerde budgetten voor de 

meerjarenfinanciering van Brainport Development NV. voor de periode 

2023 (329.897 euro) en 2024 (337.036 euro) onder voorbehoud van het 

resultaat van het proces opgenomen in punt 3 en te dekken in de 

meerjarenbegroting. 
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Toelichting: 

- De gemeenteraad van Best heeft met overtuiging de ontwikkeling van 

Brainport Development mede mogelijk gemaakt.  

- De vier campusgemeenten hebben hiervoor destijds ‘de nek uitgestoken’. 

Een (extra) financiële bijdrage was hierbij vanzelfsprekend.  

- Brainport Development heeft in de regio duidelijk zijn vruchten 

afgeworpen.   

- De meerwaarde van het aandeelhouderschap is echter voor Best niet 

aantoonbaar.  

- De kosten zijn daardoor onevenredig groot geworden t.o.v. zowel het 

rendement alsook t.o.v. de niet-aandeelhouders.  

 

De Gemeente Best hecht aan de status van ‘betrouwbare en loyale partner’ in de 

regio, om die reden nemen we ruim de tijd voor dit proces. De financiële 

middelen die door en vanuit de MRE aangewend worden ter ondersteuning van 

Brainport Development stellen we nadrukkelijk níet ter discussie. De éxtra 

aandeelhouders-bijdragen daarentegen willen we – met inachtneming van de 

juridische en organisatorische (on)mogelijkheden- zo snel mogelijk, doch uiterlijk 

01-01-2023 beëindigen.  

 

Best, 22 juni 2020 

 

Best Open 

Leon Kennis 

 

 

 

 

 

 

In te vullen door griffier: 

 

Besluit van de raad van de gemeente Best d.d. 22 juni 2020 

 

Dit amendement is:     aangenomen / verworpen / ingetrokken 

 

 

 

Griffier, ……………………………………………………………….. 

 


