Actuele Motie Stichting Brainport
De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
gehoord de gevoerde discussies in de vergadering van 19 september 2006 betreffende de actuele motie
over de Stichting Brainport
overwegende dat:
1. uit de statuten van de stichting Brainport blijkt dat burgemeester Sakkers medeoprichter alsmede
bestuurslid is van de stichting Brainport;
2. deze stichting grote invloed heeft op de economische politiek van de Regio, omdat zij statutair
programmabureau's opricht en programmadirecteuren benoemt en ontslaat, en het dagelijks bestuur
van de SRE adviseert bij het operationaliseren van de meerjaren uitvoeringsagenda van Brainport en
het uitgeven van daarbij behorende budgetten
3. de gemeenteraad op 13 maart 2006 de nota Verantwoord Deelnemen heeft vastgesteld, waarin staat
hoe gemeentebestuurders dienen te handelen bij het aangaan van en functioneren binnen
deelnemingen, zoals stichtingen
4. dat Verantwoord Deelnemen uitspreekt dat het college als geheel verantwoordelijk is voor de
participatie in stichtingen en hierover pas een besluit mag nemen als aan de raad een ontwerpbesluit toegezonden is en de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken
5. dat dit aangaande de Stichting Brainport niet gebeurd is
Van mening zijnde dat:
1. dat een meerderheid in deze raad zich uitgesproken heeft voor een
democratische inbedding van Brainport;
2. dat het correct omgaan met de nota Verantwoord Deelnemen daar zeker
onder valt;
3. dat in Brainport grote publieke bedragen gebruikt worden om nog grotere private bedragen te sturen;
4. dat ook in de economische politiek bestuurlijke degelijkheid en transparantie van onmisbaar belang zijn.

stelt de raad voor:
1. het college, en in het bijzonder de burgermeester uit te nodigen, alsnog de raad in de gelegenheid te
stellen haar wensen en gevoelens inzake de oprichting van de Stichting Brainport, alsmede de toetreding
van burgermeester Sakkers tot het bestuur van deze stichting, kenbaar te maken;
2. waarbij als voorbereiding inzage wordt gegeven in de manier, waarop de relaties tussen de Stichting
Brainport, de uitvoeringsorganisatie Brainport, de eventuele werkgeversfunctie richting
programmadirecteuren, enzovoort vorm hebben gekregen of zullen krijgen
3. En waarbij het college aangeeft op welke wijze de verschillende criteria uit Verantwoord Deelnemen zijn
gewogen bij de participatie in de stichting Brainport.
Eindhoven, 19 september 2006. Het lid van de raad,
Bernard Gerard, voorsteller

De motie is aangenomen in de vergadering van 19 september 2006.
verworpen

………………………., griffier.

2

