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Geachte portefeuillehouders Economie SGE,
Het merendeel van de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben onlangs hun besluitvorming
afgerond over aanpassingen aan het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW). Die aanpassingen
waren nodig omdat was komen vast te staan dat er verbeteringen in de toegankelijkheid van het fonds
nodig waren om kansrijke initiatieven niet bij voorbaat uit te sluiten van financiële ondersteuning.
Die verbeteringen zijn inmiddels aan het merendeel van de gemeenteraden voorgelegd en deze hebben
een gelijkluidend besluit genomen over het vaststellen van een nieuwe subsidieverordening ROW. Voor
enkele gemeenten staat de besluitvorming door de gemeenteraad voor volgende week gepland.
We zijn onlangs geconfronteerd met een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat de Gemeentewet het niet toelaat dat een bestuursorgaan
zoals een college of raad het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden delegeert aan een
privaatrechtelijke entiteit. De uitspraak heeft rechtstreekse consequenties voor de gekozen constructie van
het ROW. De gemeenten die het voorstel aanpassing ROW reeds hebben vastgesteld, zijn akkoord
gegaan met het delegeren van de subsidiebevoegdheid in het kader van het ROW aan de stichting
Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE. Die constructie is door de uitspraak van de Raad van State echter
niet langer houdbaar.
We hebben de gevolgen van deze uitspraak bestudeerd voor het ROW. Inmiddels is er een oplossing
gevonden. De gemeenteraden kunnen de strijdigheid wegnemen door de bevoegdheden niet te delegeren
maar te mandateren. Dit betekent dat we de verordening en de besluiten hierop moeten aanpassen.
Voorstellen hiervoor worden nu uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Economie van het SGE van 1 april aanstaande. Direct daarna kan het besluitvormingsproces bij
de gemeenten volgen via colleges en gemeenteraden.
Voor de gemeenten waar de gemeenteraden de aangepaste verordening ROW nog niet hadden
behandeld, kan ik mij voorstellen dat de voorstellen daar worden ingetrokken en dat er wordt gewacht op
de nieuwe voorstellen die recht doen aan de recente uitspraak van de Raad van State.
Met vriendelijke groet,

Jan Boersma
Bestuurlijk trekker ROW SGE
Wethouder gemeente Son en Breugel

