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Adviesnota raad
Oprichten rechtspersoon en vaststellen subsidieregeling 
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW)

Samenvatting

Op 30 mei 2017, raadsbesluit 17.048 is ingestemd met het instellen van een
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties en het bijbehorende businessplan.
Om met het fonds van start te kunnen moet een rechtspersoon worden opgericht en
een subsidieregeling worden vastgesteld.

Beslispunten

1. De Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties 
SGE vast te stellen.

2. Te bepalen dat de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 buiten 
toepassing wordt gelaten op de subsidiebeschikking van de gemeente Veldhoven 
aan de ROW BV.

3. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voorgenomen besluit van 
het college om met de deelnemende gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven 
de stichting ROW op te richten.

Inleiding

Op 30 mei 2017 heeft uw raad ingestemd met de intentie om een Regionaal Fonds 
Werklocaties op te zetten en bent u akkoord gegaan met het Businessplan ROW. 
Hierbij is ook al een besluit genomen over de financiële kaders en criteria voor de 
technisclv/jundische uitwerking. Inmiddels hebben alle raden in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven (SGE) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) eenzelfde besluit 
genomen. Zoals aangegeven in het Businessplan ROW kunnen stakeholders projecten 
van regionaal economisch belang die anders niet of langzamer van de grond komen 
realiseren op, in beginsel, bestaande bedrijventerreinen. Voor Veldhoven betreft dit de 
Run, Heibloem, Zandven en het reeds gerealiseerde gedeelte van Habraken. Dit 
gebeurt door het beschikbaar stellen van subsidie in de vorm van een garantie of 
geldlening.
Om met het fonds van start te kunnen wordt met 9 gemeenten en de BOM een 
privaatrechtelijke rechtspersoon opgericht: de ROW BV.
Om de ROW BV subsidie te kunnen laten verstrekken dienen alle 9 gemeenten een 
gelijkluidende subsidieverordening vast te stellen. Daarnaast moet de ROW BV de 
gedelegeerde bevoegdheid krijgen om subsidie te verstrekken. Zo kan ROW BV 
rechtmatig aan de slag als uitvoerder van de subsidieverordening.
Om samen als één aandeelhouder van ROW BV te kunnen functioneren wordt met de 
9 gemeenten een stichting ROW opgericht.



Relevante (wettelijke) beleidskaders

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven
Raadsbesluit 17.048 dd 30 mei 2017, Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Beoogd effect

Het binnen SGE realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven. Het 
ROW draagt hieraan bij door het verstrekken van subsidie in de vorm van een garantie 
of geldlening voor marktinitiatieven op bestaande SGE-werklocaties die bijdragen aan 
de Brainport- en SGE ambities op het vlak van werkgelegenheid, innovatie en 
(circulaire) economie.

Argumenten

1.1 Deze verordening is onderdeel van de technische uitwerking van het businessplan 
ROW

Op 30 mei jl. heeft u besloten om een Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties op 
te zetten. Hiervoor heeft u daarbij een besluit genomen over de financiële kaders en 
criteria voor de technischVjuridische uitwerking. Die uitwerking ligt nu aan u voor en 
bestaat uit een verordening.

1.2 Er is een wettelijke grondslag nodig voor het verstrekken van subsidie 
Deze subsidieverordening vormt de wettelijke grondslag voor het verlenen van 
subsidies als bedoeld in artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht.

1.3 Er is een gelijkluidende verordening nodig voor 9 gemeenten
Omdat het ROW wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere gemeenten, is een 
gelijkluidende en specifieke verordening nodig. Deze verordening wordt in dezelfde 
periode aan 9 gemeenteraden voorgelegd en vastgesteld.

2.1 De algemene Subsidieverordening is niet van toepassing voor deze subsidie 
In de algemene Subsidieverordening is nadrukkelijk opgenomen dat deze niet van 
toepassing is voor subsidies op het gebied van economische zaken. Alle 9 SGE- 
gemeenten stellen een nieuwe subsidieverordening vast waardoor het wettelijk kader 
voor de subsidiebeschikking voor ROW BV voor iedereen gelijk is en rechtstreeks 
gebaseerd op AWB (Algemene Wet bestuursrecht).

3.1 Uw Raad moet de kans krijgen om wensen en bedenkingen te uiten
Op basis van artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet neemt het college van B&W pas 
een besluit tot oprichting van de stichting ROW nadat de raad in de gelegenheid is 
gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

3.2 De wensen en bedenkingen gaan over de statuten en de gekozen rechtsvorm van 
de Stichting ROW

De statuten van de Stichting ROW zijn in bijgevoegde oprichtingsakte (bijlage 3) in 
samenwerking met de deelnemende gemeenten in het SGE opgesteld. Om als SGE- 
gemeenten als één aandeelhouder, daarmee dus één stem, binnen de ROW BV te 
functioneren is het juridisch gezien raadzaam om een stichting ROW op te richten.
De stemverhoudingen in deze stichting zijn hetzelfde als in het bestuursconvenant.

3.3 De wensen en bedenkingen van 9 gemeenteraden worden verwerkt in het 
definitieve besluit tot oprichting van de stichting ROW.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in het SGE krijgen praktisch 
gelijktijdig de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten. Daarna gaan de 
diverse colleges van B&W over tot de oprichting van de stichting ROW. De stichting 
ROW richt samen met de BOM de ROW BV op.
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Kanttekeningen en risico's

2.1 De raad delegeert de bevoegdheid om subsidies te verstrekken aan de ROW BV 
De Gemeentewet maakt het mogelijk om de uitvoering van de verordening te 
delegeren. Dit is een bevoegdheid van de raad. De raad stelt de subsidieverordening 
vast en geeft de ROW BV de bevoegdheid om, als 'verlengd' bestuursorgaan de 
subsidies te verstrekken.

2.2 Er is geen zicht op het verstrekken van subsidies.
In de subsidiebeschikking staan afspraken over de verantwoording over de financiële 
resultaten van het fonds. De ROW BV rapporteert jaarlijks over de voortgang van het 
fonds.

Financiën

Bij het raadsbesluit op 30 mei jl. is ingestemd met een bijdrage voor het ROW van in 
totaal C 327.000 over de periode 2017 - 2019. Dit is verwerkt in de 
meerjarenbegroting. Door latere besluitvorming vindt een eerste bijdrage In 2018 
plaats.

Communicatie en samenspraak

Communicatie over de oprichting van ROW BV en Stichting ROW loopt via het poho 
werken van het SGE. Er wordt een folder gemaakt die gebruikt kan worden om 
bedrijven te informeren over de mogelijkheden van het ROW.
Andere communicatievormen worden verder uitgewerkt na besluitvorming.

Uitvoering | planning

De planning is om de ROW BV per 1 januari 2018 op te richten. Voorafgaand zal de 
stichting ROW moeten zijn opgericht.
De eerste tranche voor subsidieaanvragen is gepland per 1 maart 2018.

Bijlagen

1. Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE
2. Memo advies notaris Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocatie
3. Oprichtingsakte Stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE
4. Oprichtingsakte Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties B.V.
5. Conceptbrief reactie voornemenbesluit oprichting stichting ROW BV

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 19 december 2017, onder voorbehoud van de 
instemming door de PvdA-fractie.

De portefeuillehouder zegt toe de vragen ten aanzien van de oprichtingsacte van de 
stichting (stemverhouding) schriftelijk te beantwoorden.
De vragen ten aanzien van artikel 4 van de verordening, door de PvdA gesteld, 
worden schriftelijk beantwoord.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De stemverhouding zoals in de oprichtingsakte van de stichting is opgenomen, is 
eenzelfde stemverhouding als is opgenomen in het bestuursconvenant Stedelijk 
Gebied Eindhoven. De verhouding hierbij is Eindhoven/Helmond samen 500Zo van de 
stemmen en de overige gemeenten ook samen 5007o. Indien er een wijziging in het

3 7 4



aantal gemeenten volgt, worden deze stukken aangepast. Uitgangspunt daarbij is 
steeds een stemverhouding Eindhoven/Helmond 50oZo en de overige gemeenten 50oZo.

Voor de beantwoording van de vragen ten aanzien van artikel 4 van de verordening 
verwijzen wij naar de technische beantwoording die aan de raadsstukken was 
toegevoegd. Daarnaast vindt in de eerste week van december een gesprek met de 
PvdA plaats om verdere toelichting te geven op artikel 4.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.M. Demmers - van der Geest 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris

4 7 4


