
Van: Thomas Voncken rmailto:t.voncken@metropoolreaioeindhoven.nll 
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 14:28
Onderwerp: Berichtgeving Regiodeal en Toelichting financieringsregelina voorzieningen 

Aan:
-colleges en raden van de 21 gemeentes 
-portefeuillehouders en ambtenaren economie

Geachte burgemeesters, wethouders en leden van de gemeenteraden,

Vorige week stuurden wij u de voortgangsrapportages van de Brainport Nationale Agenda en de 
Regio Deal. Deze keken natuurlijk vooral terug. Maar in de tussentijd gaat het werk gewoon door. 
Afgelopen week heeft een nieuwe besluitvormingsronde van de Regio Deal plaatsgevonden. 
Daarin zijn zes toezeggingen gedaan voor projecten uit de Voorzieningenpijler, te weten 
'Brainport Financieringsregeling regionale voorzieningen', 'Nationaal Zwemcentrum De 
Tongelreep', 'Urban Sportspark Eindhoven ('t Schoot)', 'STRP Upgrade' en vervolgfinancieringen 
voor 'DDW - World Design Embassies (WDE)' en 'Design Museum voor de Toekomst'.

Met deze mail wil ik u graag op de hoogte houden van de voortgang en ook specifiek wijzen op 
het project 'Brainport Financieringsregeling regionale voorzieningen'. In totaal is hiervoor 
7 miljoen euro aan Rijksbijdrage voor beschikbaar. Tezamen met de benodigde regionale 
cofinanciering komt er ruim 14 miljoen euro vrij aan investeringen in regionale voorzieningen via 
deze regeling. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de gelden uit de financieringsregelingen ten 
gunste komen aan brede voorzieningen. Het gaat in de Brainportregio zeker niet alleen om een 
goed vestigingsklimaat voor internationale kenniswerkers, maar juist ook om een prettig 
woonklimaat voor alle 800.000 duizend inwoners van onze regio. De financieringsregeling is 
bedoeld om regionale projecten te ondersteunen. Dat kan op het schaalniveau van 21 
gemeenten, maar ook op het schaalniveau van de zogeheten subregio's. Daarom worden 
gemeenten in de Kempen, Peel, Stedelijk Gebied Eindhoven en het A2-gebied gevraagd om een 
gezamenlijke prioriteitenlijst voor de eigen subregio te maken. Daarmee wordt de samenwerking 
tussen gemeenten nog verder versterkt en kunnen voorzieningen geselecteerd worden die een 
bovenlokale impact hebben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld bereikbaarheid, sport en cultuur. Tot 
december van dit jaar wordt gewerkt aan de lijst met prioritaire projecten. In de bijlage treft u 
een korte factsheet aan over deze regeling en de wijze waarop we deze vormgeven. De gegevens 
van de Brainport-collega's bij wie u met vragen of opmerkingen terecht kunt zijn:
Didier Barrois d.barrois@brainportdevelopment.nl (Peel, Stedelijk Gebied Eindhoven)
Anne Verhaag a.verhaag@brainportdevelopment.nl (Kempen, A2-gemeenten

Met deze ronde besluitvorming telt het totaal aan Regio Deal projecten inmiddels op tot 23 in de 
pijlers Voorzieningen, Talent, en Innovaties met maatschappelijk impact. Hiermee is tot op heden 
74,2 miljoen euro aan rijksbijdrage gemoeid en 160 miljoen euro aan cofinanciering. Bijgaande de 
link naar het persbericht: https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/investeringen-in- 
voorzieningenniveau-van-hele-regio



Met vriendelijke groet,

Paul van Nunen
Directeur Brainport Development
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Toelichting financieringsregeling voorzieningen (internationals en wijken & buurten)
Versie 03-07-2019

Inleiding Z Aanleiding
Brainport Eindhoven is er niet alleen voor de internationale kenniswerkers en hun familie, 
internationale studenten en designers, de regio is ook van de mensen die er nu al wonen. Recent 
aangekomen, of al generaties lang aanwezig. Je hebt behalve topvoorzieningen ook een inclusieve 
samenleving nodig die inkomend talent verbindt aan de bestaande samenleving.
Om verbindingen tussen inwoners van de hele regio te versterken en de participatiegraad van onze 
inwoners te verhogen willen we investeren in sport- en cultuurvoorzieningen en -activiteiten en het 
bereikbaar maken van deze voorzieningen in de regio.

Werkwijze
We willen met deze financieringsregeling1 zoveel mogelijk mensen in de gehele regio bereiken. Om de 
impact zo groot mogelijk te maken beginnen we met het oppakken van projecten die een regio brede 
impact hebben. Daarvoor wordt een maximum bedrag van C 2.000.000 gereserveerd. De overige C 
5.000.000 wordt ingezet op projecten die een sub regionaal effect zullen hebben.

Voor de projecten met een regio brede impact zijn reeds twee projectideeën in beeld. Daar zullen wij 
mee om tafel gaan om tot een uitgewerkt concreet plan te komen. Het gaat daarbij om een project 
gericht op Podia en een project gericht op Bibliotheken.
Voor de projecten met een sub regionale impact zijn ook reeds enkele ideeën ontvangen. De 4 sub 
regio's worden gevraagd om per sub regio een geprioriteerde projectenlijst op te stellen. Daarbij 
dienen ze de vastgestelde kaders te hanteren.
Vertegenwoordigers van Brainport Development ondersteunen de sub regio's bij het opstellen en 
uitwerken van de projecten en prioritering. De prioriteringslijst en projectplannen worden vervolgens 
bij Brainport Development aangereikt voor toetsing.

Bij het toekennen van de middelen wordt in tranches gewerkt. Van iedere sub regio wordt het eerst 
geprioriteerde project getoetst en na akkoord toegekend. Blijven er financiële middelen over na een 
ronde wordt een volgende ronde toegekend. Dit vindt plaats tot alle middelen volledig benut zijn. Voor 
de 1e tranche wordt een maximale bijdrage vanuit het fonds gehanteerd van C 750.000 per project, 
vervolgens C 500.000 en daarna C 300.000 (zie ook onderstaande tabel). Om echt impact te kunnen 
hebben met een project achten wij een omvang van C 100.000 als minimum acceptabel. De genoemde 
bedragen zijn de bijdragen vanuit het regiofonds. Initiatiefnemers dienen hier zelf nog minimaal 
hetzelfde bedrag aan toe te voegen (cofinanciering in cash en/of in kind), waardoor de totale projecten 
dus minimaal het dubbele bedragen.

De Kempen

Max. ē 750.000 

Max. f 500.000 

Max. ē 300.000

SGE

Max. ē 750.000 

Max. ē 500.000 

Max. ē 300.000

De Peel

Max. ē 750.000 

Max. ē 500.000 

Max. ē 300.000

A2 Gemeenten

Max. C 750.000 

Max. ē 500.000 

Max. ē 300.000

1 Voor de financieringsregeling worden de projecten 'voorzieningen internationals' (ad. C 4.455.000 Rijksmiddelen) en 'regionale 
voorzieningen in de brede regio' (ad. C 2.673.000 Rijksmiddelen) financieel gebundeld.
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Indien in december niet het volledige budget wordt benut (te weinig projecten of teveel afgekeurde 
projecten) zal begin 2020 een nieuwe ronde worden uitgezet.

Criteria
Voor de financieringsregeling wijken en buurten worden de criteria en aandachtspunten 
gecombineerd zoals die eerder reeds door het stichtingsbestuur zijn vastgesteld als 'Toetsingscriteria 
voorzieningenaanbod' en als aandachtspunten voor de financieringsregeling 'Voorzieningen 
Internationals'.

1. Minimaal 50% cofinanciering (eis Regio Deal)
2. Continuïteit van het initiatief moet geborgd zijn (eis Regio Deal)
3. Geen sprake van ongeoorloofde staatssteun (eis Regio Deal)
4. Versterking van bestaande basis gaat voor nieuw
5. Samenwerking in de regio tussen gemeenten, instellingen en/of bedrijven ('open source')
6. Regionale impact gaat voor sub-regionale impact
7. Bereik en verbinding van diverse doelgroepen (schaalbaarheid)

Voor de laatste drie punten geldt dat projecten die meer regionale impact hebben, schaalbaarheid 
kennen, open source zijn en/of een grotere samenwerking kennen hoger gewaardeerd zullen worden. 
Ook zal de indieners worden meegegeven dat wij inzichtelijk willen krijgen hoe zij met Leven Lang 
Ontwikkelen en Social Return in hun project omgaan.

Besluitvorming
In de periode juli tot en met november 2019 wordt in de sub regio's gewerkt aan de projecten en 
prioriteringslijst. Per sub regio zal in de eigen sub regio een besluit over deze projecten en prioritering 
genomen worden. Brainport Development heeft in dit besluitmoment geen directe rol.
Vervolgens ontvangt Brainport Development eind november de informatie waarop wij een technische 
toets zullen laten plaats vinden begin december. Voldoen projecten op de verschillende 
prioriteringslijsten aan de gestelde eisen en kaders dan komen ze in aanmerking voor de 
financieringsregeling. Op basis van deze technische toets wordt het besluit genomen om financiering 
toe te kennen. Doel is om eind december voor de gehele financieringsregeling de toekenning te 
hebben laten plaats vinden zodat daarna voor de gehele regeling over gegaan kan worden op 
realisering en monitoring.

Risico's
In de basis gelden voor de regeling de zelfde voorwaarden die voor de gehele Regio Deal gelden. 
Uitzondering daarop is het uitkeren van het geld. Bij toekenning wordt maximaal 80% van de bijdrage 
direct tot uitkering gebracht. De overige 20% wordt vervolgens bij afronding & realisatie van het 
project toegekend.
Indien projecten niet of maar gedeeltelijk tot uitvoering komen zal het volledige of gedeeltelijke bedrag 
terug ontvangen moeten worden. Hier ligt een risico indien kosten reeds gemaakt zijn. Om dit te 
ondervangen worden projecten continue door Brainport Development gemonitord.

Kwaliteit van de projecten is grotendeels in handen van de sub regio's. Zij besluiten uiteindelijk wat ter 
beoordeling doorgezet wordt. Brainport Development voert daarna eigenlijk enkel een technische 
toets uit. Projecten die niet door de technische toets komen zullen afvallen.
Om ook enige sturing op kwaliteit en impact te houden zullen vertegenwoordigers van Brainport 
Development in de sub regio's mee werken aan het realiseren van projecten en de 
prioriteringsvoorstellen.
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