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Op 19 december 2017, raadsvoorstel 17.040, heeft de
gemeenteraad het voorgenomen besluit van het college tot de
oprichting van een Stichting ROW met de deelnemende gemeenten
in het Stedelijk Gebied Eindhoven besproken. De gemeenteraad
heeft hiertegen toen geen wensen of bedenkingen geuit. Het
voorgenomen besluit van het college kan nu worden omgezet in een
definitief besluit.
1. Te besluiten de Stichting ROW mede op te richten aan de hand
van de conceptstatuten Stichting ROW.
2. In te stemmen met het benoemen van de portefeuillehouder
Economische Zaken als medebestuurslid van de Stichting ROW.
3. In te stemmen met het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de 9 SGE-gemeenten
enerzijds en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
anderzijds.
4. De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan
notariskantoor Theunissen om namens de rechtspersoon
gemeente Veldhoven de Stichting mede op te richten en tevens
volmacht te geven aan de portefeuillehouder Economische Zaken
voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
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Het college heeft besloten om samen met de andere 8 gemeenten in
het Stedelijk Gebied Eindhoven een Stichting regionaal
Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) op te richten. Deze stichting
ROW verstrekt subsidies aan bedrijven die willen (her)ontwikkelen
op een van de bestaande bedrijventerreinen in deze gemeenten en
hiermee zorgen voor groei en innovatie.
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Oprichten rechtspersoon Stichting Regionaal
Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW)
Beslispunten
1. Te besluiten de Stichting ROW mede op te richten aan de hand van de
conceptstatuten Stichting ROW.
2. In te stemmen met het benoemen van de portefeuillehouder Economische Zaken
als mede bestuurslid van de Stichting ROW.
3. In te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 9
SGE-gemeenten enerzijds en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
anderzijds.
4. De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan notariskantoor Theunissen
om namens de rechtspersoon gemeente Veldhoven de Stichting mede op te richten
en tevens volmacht aan de portefeuillehouder Economische Zaken voor het
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
Inleiding
De Stichting ROW wordt opgericht om de samenwerking die de 9 gemeenten in het
Stedelijk Gebied Eindhoven willen aangaan met de BOM mogelijk te maken. Met deze
samenwerking maken partijen het mogelijk om stakeholdersprojecten van regionaal
economisch belang te realiseren op, in beginsel, bestaande bedrijventerreinen die
anders niet of langzamer van de grond komen. Dit gebeurt door het beschikbaar
stellen van subsidie in de vorm van een garantie of geldlening. Het daartoe op te
richten fonds ondersteunt hiermee marktinitiatieven die zorgen voor groei en innovatie
en die bijdragen aan de Brainport- en SGE-ambities op het vlak van werkgelegenheid,
innovatie en economie. Vanwege het openbaar belang dat hiermee gemoeid gaat,
neemt de gemeente Veldhoven hieraan deel.
Uw college heeft op 31 oktober 2017, nr. 17.0000856 een voorgenomen besluit
genomen tot oprichting en heeft conform artikel 60, tweede lid Gemeentewet de raad
gevraagd naar de zienswijze op het voorgenomen besluit de Stichting ROW mede op
te richten en hieraan deel te nemen. In de raad van 19 december 2017 is gebleken
dat het college hierin gesteund wordt door de raad.
Op grond hiervan kan de formele procedure gestart worden en kan het voorgenomen
besluit worden omgezet in een definitief besluit. Daarna vindt oprichting plaats aan de
hand van het passeren van de akte, daarin opgenomen de statuten, bij de notaris.
Relevante (wettelijke) beleidskaders




Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven
Raadsbesluit 17.048 dd. 30 mei 2017, Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
Raadsvoorstel nr. 17.1405 dd. 19 december 2017, oprichten rechtspersoon en
vaststellen subsidieregeling ROW
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Beoogd effect
Het binnen het SGE realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven. De
structuur van Stichting ROW die tezamen met de BOM de besloten vennootschap ROW
BV opricht, draagt hieraan bij door het verstrekken van subsidie in de vorm van een
garantie of geldlening. Deze subsidie is voor marktinitiatieven op bestaande SGEwerklocaties die bijdragen aan de Brainport- en SGE-ambities op het vlak van
werkgelegenheid, innovatie en (circulaire) economie.
Argumenten
1.1

Gezien het advies van de raad kan het voorgenomen besluit geformaliseerd
worden.
De gemeenteraad heeft geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt op het
voorgenomen besluit van uw college om met de deelnemende gemeenten in
het SGE de Stichting ROW op te richten.

2.1

De wethouders die nu tezamen het portefeuillehoudersoverleg Werken vormen,
worden benoemd als bestuurders van de Stichting.
Op deze wijze wordt geborgd dat de 9 gemeenten via de Stichting ROW, die
samen met de BOM de ROW BV opricht, een aandeel en dus ook gezamenlijk
een stemrecht verkrijgen in de ROW BV. Dit is ook conform de gemaakte
afspraken die partijen hebben vastgelegd bij de uitwerking van de
businesscase.

3.1

Samenwerkingsafspraken vanuit de businesscase op het terrein van inzet van
capaciteit worden hiermee formeel vastgelegd.
De 9 SGE-gemeenten en de BOM hebben in de businesscase vastgelegd dat
voor het slagen van de ROW BV onder andere personele inzet vanuit beide
partijen noodzakelijk is. Om een grondslag te bieden voor dergelijke afspraken
zijn deze vertaald naar de voorliggende samenwerkingsovereenkomst.
Daarmee hebben partijen over en weer een instrument in handen om elkaar
aan gemaakte afspraken te houden.

4.1

De burgemeester vertegenwoordigt de rechtspersoon op grond van de
Gemeentewet.
Het is gebruikelijk om voor het passeren van de akte het notariskantoor een
volmacht te verstrekken. Daarmee kan op eenvoudige wijze de oprichting van
de Stichting feitelijk plaatsvinden.
De samenwerkingsovereenkomst wordt getekend door alle portefeuillehouders
Economische Zaken. Hiervoor moet de portefeuillehouder een volmacht krijgen.

Kanttekeningen en risico’s
3.1 De samenwerkingsovereenkomst vraagt ook om lokale personele inzet
Om het ROW onder de aandacht te brengen en bedrijven te ondersteunen bij een
mogelijke subsidieaanvraag is lokale personele inzet nodig, met name van
Economische Zaken. Dit wordt opgenomen in de werkplanningen van betrokken
medewerkers.
Financiën
Bij het raadsbesluit op 30 mei 2017 – nr. 17.048 is ingestemd met een bijdrage voor
het ROW van in totaal € 327.000 voor de jaren 2017-2019. Dit budget is verwerkt in
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de (meerjaren)begroting. Door latere besluitvorming vindt een eerste bijdrage in 2018
plaats. De middelen voor 2017 zijn door het opnemen van een balanspost beschikbaar
in 2018.
Communicatie en samenspraak
Communicatie vindt vanuit het SGE plaats na oprichting van de Stichting ROW en
ROW BV.
Op 15 maart vindt een conferentie plaats waar het ROW formeel gelanceerd wordt.
Er wordt een folder gemaakt die gebruikt kan worden om bedrijven te informeren over
de mogelijkheden van het ROW. Een fondsmanager en de lokale adviseurs
Economische Zaken zullen proactief bedrijven benaderen en informeren over de
mogelijkheden van het ROW.
Andere lokale communicatievormen en –middelen worden verder uitgewerkt na
besluitvorming.
Uitvoering / planning
Na besluitvorming door alle gemeenten in het SGE wordt de Stichting ROW opgericht
en wordt zo snel mogelijk de eerste tranche opengesteld.
Bijlagen
1. Concept statuten Stichting ROW
2. Samenwerkingsovereenkomst
3. volmacht oprichting Stichting ROW
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