BRAINPORT DEVELOPMENT

economische ontwikkelingsmaatschappij

Ten aanzien van de invulling van de directievoering over de BV ziet Pels Rijcken meerdere mogelijkheden. In
zijn analyse beschrijft de lansadvocaat de volgende drie opties:
1. Directievoering door Brainport Development NV;
2. Directievoering door de stichting Brainport;
3. Directievoering door een nieuw daartoe op te richten stichting.
De eerste twee opties worden als het best haalbaar gezien. In beide gevallen kan, met het doorvoeren van
een aantal 'mitigerende maatregelen'1, in een goed bestuur van de BV worden voorzien. De tweede optie,
directievoering door de stichting Brainport, wordt vanuit het oogpunt van transparantie en functiescheiding
als preferente variant aangeduid. Hiervoor draagt de landsadvocaat in zijn notitie2 een aantal argumenten
aan.
Op basis van het advies van de landsadvocaat heeft de stichting Brainport besloten om de
bestuurdersverantwoordelijkheid over de BV te aanvaarden. Het bestuur van Regiofonds Brainport BV wordt
daarom overgedragen van Brainport Development NV naar stichting Brainport. De statuten van de
vennootschap zijn hierop passend gemaakt en voor de zodanige inschrijving bij de Kamer van Koophandel
wordt nu zorggedragen.
Brainport Development waakt, met het door haar voor het Regiofonds ingezette team, mee over de
processen in de BV en het daarbinnen volgen van de juiste procedures. Deze procedures worden vastgelegd
in protocollen voor de interne werkwijze (AO/IC). Daarmee geven zij invulling aan de mitigerende
maatregelen waarvan sprake is in het advies van de landsadvocaat.
Tot slot
Met de toelichting in deze brief en het verstrekken van de notitie en het advies van de landsadvocaat hoop
ik het verzoek van de gemeenteraad adequaat beantwoord te hebben. Uiteraard zijn we beschikbaar voor
eventuele nadere toelichting. Ik heb een eerste gelegenheid daartoe, tijdens de A-avond van 28 augustus
jongstleden, als een prettig instrument ervaren. Graag houd ik me beschikbaar om desgewenst vaker tijdens
een A-avond vragen te beantwoorden. Van onze zijde zullen we ons in ieder geval inspannen om u op de
hoogte te stellen van de voortgang van de Regio Deal Brainport Eindhoven.
Met vriendelijke groet,

Paul van Nunen
Algemeen directeur Brainport Development
Bij/age(n):
1. Notitie Pels Rijcken & Droog/ever Fortuijn inzake 'Bestuurderschap Regiofonds Brainport BV'.
1 Deze term wordt door de landsadvocaat in zijn notitie gebruikt om maatregelen aan te duiden die kunnen worden genomen
om (potentiele) negatieve effecten te verminderen of in zijn geheel weg te nemen.
2 Zie paragraaf 7, notitie Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn inzake 'Bestuurderschap Regiofonds Brainport BV'.
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