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‘Campusgemeenten’ Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven
bereiken overeenstemming over samenwerkingsconvenant
Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven gaan een convenant sluiten onder de naam
‘Samenwerking 4 Campusgemeenten regio Eindhoven 2012-2020’. Dit convenant kan worden
gezien als een kader waarbinnen inhoudelijke samenwerking op verschillende terreinen verder
vorm krijgt. Er worden twee activiteitenprogramma’s van vier jaar opgesteld voor die periode.
Jaarlijks geeft een actieplan concreet invulling aan de samenwerking. Het eerste actieplan
verschijnt naar verwachting eind maart.
De vier colleges van B&W hebben dit convenant besproken in hun vergadering van 10 januari 2012. Ze
leiden het door naar de gemeenteraadsvergaderingen van maart 2012. Finale besluitvorming over dit
convenant zal dan plaatsvinden.
Doel van deze samenwerking
Het doel is dat de convenantpartijen een bijdrage leveren aan de versterking van de economische
structuur in Zuidoost-Brabant. Zij willen dat doen door het versneld realiseren van een samenhangend en
concreet uitvoerings- en investeringsprogramma rondom het thema vestigingsklimaat. Dat gebeurt in de
context van het uitvoeringsprogramma Brainport 2020 en de daaraan gerelateerde ontwikkeling van de
campussen in de campusgemeenten en de daarmee -in met name de gemeenten in het stedelijk gebiedverbonden bedrijvigheid. De convenantpartijen willen hierbij opereren als waren zij één gemeente.
Samenwerkingsterreinen
De convenantpartijen werken samen op de volgende terreinen:
1. Campusbedrijven. Het opstellen van een gezamenlijke visie en uitvoeringsstrategie op
hoofdlijnen voor (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen, die gekoppeld zijn aan
de voor Brainport belangrijke clusters. Het gericht samenwerken met andere regiogemeenten in
het algemeen en het stedelijk gebied in het bijzonder om te komen tot een optimale invulling van
de overige vestigingsvoorwaarden en de beschikbaarheid van goede locaties voor het faciliteren
van campusgerelateerde bedrijvigheid.
2. Onderwijs. Het opzetten van een uitvoeringsplan voor de gecoördineerde inzet van de
Campusgemeenten op het gebied van technisch en internationaal onderwijs.
3. Sport en cultuur. Het versterken van het internationaal aansprekende aanbod in de regio van
sport- en cultuurvoorzieningen door het binnenhalen van topevenementen op sportgebied
gekoppeld aan technologische ontwikkeling, het regionaal uitbouwen en vermarkten van het
bestaand topaanbod op het terrein van cultuur. Het opstellen en uitvoeren van een daarop
gebaseerd regionaal marketingplan.
De gemeenten hebben verder afgesproken dat zij samen naar oplossingen zoeken voor de bekostiging
van het actieprogramma, waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar bestaande middelen.
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