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Samenvatting:
Aangeboden worden het concept-jaarplan begroting 2022 van RNOB (Regio Noordoost Brabant).
Eventuele zienswijzen kunnen worden ingebracht.
Voorgesteld besluit:
- In te stemmen met het concept jaarplan en begroting 2022 RNOB en besluiten om geen
zienswijze in te dienen.
Inleiding/probleemstelling:
In dit voorstel bieden wij u het concept jaarplan en begroting RNOB (Regio Noordoost Brabant)
2022 aan. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op dit concept jaarplan en
begroting.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het concept jaarplan en begroting van de RNOB wordt jaarlijks aan u voorgelegd met de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen, dit als voortvloeisel van de afspraken omtrent de
regionale samenwerking.
Beoogd resultaat:
Komen tot vaststelling door het Dagelijks Bestuur van de RNOB op 8 juli 2021.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan desgewenst een zienswijze indienen.
Argumenten:
In de regio Noordoost Brabant (RNOB) werken we samen aan een aantal opgaven die staan
opgenomen in de samenwerkingsagenda en het Uitvoeringsplan 1.0.
Wat we doen is vastgelegd in de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ en hoe we het doen is
vastgelegd in een samenwerkingconvenant. De opgaven uit de Samenwerkingsagenda zijn
leidend voor de jaarplannen.
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Deze richt zich op mobiliteit en ruimte, leefomgeving en vestigingsklimaat. Deze
samenwerkingsagenda is in 2020 door alle raden en AB waterschappen vastgesteld.
De onderwerpen in het jaarplan 2022 zijn onderverdeeld in programma’s:
- Vitale leefomgeving
- Duurzaam bereikbaar
- Aantrekkelijk vestigen
- Behoud van talent
- Een sterk verhaal
Deze programma’s worden verder uitgewerkt in werkplannen (deelprogramma’s); deze worden
vastgesteld door de portefeuillehouders en zullen ter informatie aan de raden en
waterschapsbesturen worden voorgelegd.
Regiodeal
In Regio Deal Noordoost Brabant investeren rijk, provincie en regio samen meer dan 40 miljoen
euro extra in de leefbaarheid en welvaart in onze regio.
In ruim twee jaar tijd werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners in
17 projecten samen aan 'goed leven, fijn wonen en anders werken' in Noordoost-Brabant. Zo
wordt er samen duurzaam invulling gegeven aan een gezonde toekomst en wordt er gebouwd
aan een sterke en veerkrachtige regio.
Boekel neemt onder andere deel in de projecten voor de aanpak stallen en weerbaarheid
buitengebied (ondermijning) en de transitie van landbouw.
Arbeidsmarktbeleid
In het uitvoeringsplan 2021-2022 wordt ingezet op een betere afstemming tussen de economische
agenda en de arbeidsmarktagenda van RNOB/RNOBW (W = Werkt).
Tevens wordt ingezet op ondersteuning van ZZP-ers in hun ondernemerschap en
talentontwikkeling, via het programma ‘ZZPBoost’.
Het jaarplan en de begroting 2022 zal definitief worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van
de RNOB op 8 juli 2021. De eventueel ingebrachte zienswijzen worden bij de definitieve
vaststelling meegewogen
Financiële gevolgen en dekking:
De begroting blijft binnen de gestelde financiële kaders.
RNOB beheert de middelen uit de Regiorekening, totaal ruim € 3,6 miljoen. De bijdragen vanuit
RNOB aan de Regio Deal en aan het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP) en de
MKB-innovatieregeling (voormalig Economie en Innovatie regeling) zijn in dit jaarplan en begroting
verwerkt. De begroting is sluitend.
De bijdrage aan Regio Noordoost Brabant is voor de periode 2021 t/m 2024 opgenomen in de
(meerjaren)begroting. Het gaat hierbij om een bedrag van €3,- per inwoner per jaar voor Regio
NOB/AgriFood Capital en € 1,- per inwoner per jaar voor RNOB Werkt. De bijdrage wordt
berekend naar het inwonertal per 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de
bijdrage verschuldigd is.
Het Regiobureau van RNOB wordt voornamelijk bemenst door de ambtelijke capaciteit die door
de deelnemende gemeenten en waterschappen zelf ter beschikking wordt gesteld.
De afspraak is gemaakt dat elke gemeente naar rato levert. Kan de ambtelijke capaciteit niet
geleverd worden, dan staat daar een financiële vergoeding tegenover.
Risico’s:
Niet van toepassing.
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Communicatie:
Niet van toepassing.
Uitvoering en evaluatie:
Indien uw gemeenteraad besluit een zienswijze in te dienen wordt dit meegedeeld aan de RNOB.
Voorstel:
- In te stemmen met het concept jaarplan en begroting 2022 RNOB en besluiten om geen
zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Concept jaarplan en begroting RNOB 2022
Concept raadsbesluit
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