AsëTii?9,#
Regio Noordoost-Brabant

Colleges van B&W gemeenten Noordoost Brabant en DB waterschappen Aa en Maas & De Dommel

Adres
POSTCODE PLAATS

Datum

: L1april20L8

Ons Kenmerk

: A!C/2OI$-

Bijlage(n)

Betreft

Aanbiedingsbrief concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant

Geachte collegeleden

/ DB-leden

uit Noordoost Brabant,

We zijn samen partner in de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant, verenigd in AgriFood Capital.
Een regio met zeventien gemeenten en twee waterschappen, die samenwerkt met ondernemers en kennisinstellingen.
De Bestuurlijke Regiegroep van de regionale overheidssamenwerking stelt elk kalenderjaar de ontwerpbe-

groting op voor het volgende begrotingsjaar vergezeld van een toelichting en een meerjarenplan waarin de
te verwachten ontwikkelingen, activiteiten en middelen aan de convenantpartners kenbaar wordt gemaakt.
ln het bestuursconvenant'Regionale Samenwerking Noordoost Brabant 2OI7 t/m2O2O'is onder artikel L8
de procedure rondom ontwerpbegrotingen beschreven. Op basis hiervan worden de gemeenteraden en algemeen bestuur van de waterschappen gevraagd hun eventuele zienswijze over de ontwerpbegroting naar
voren te brengen. Bijgaand treft u het concept-jaarplan en de ontwerpbegroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant aan. De begroting past binnen de vastgestelde financiële kaders
Het concept-jaarplan en de ontwerpbegroting zijn dit keer vooraltechnisch van aard. Als samenwerkingsverband bevinden we ons immers in een overgangsfase. Op basis van de in 2O77 gehouden tussenevaluatie (zo-

genoemde Mid Term Review) en de bekrachtigde prioritaire thema's (transitie landbouw, klimaat & energie
en voeding & gezondheid) werken we op dit moment aan een duidelijker agenda voor de regionale samenwerking in Noordoost Brabant. Dit moet leiden tot een strategische agenda voor de periode na 2020, waarmee we de inhoudelijke koers van ons samenwerkingsverband herijken. 7o zorgen we voor een stevig fundament van ons samenwerkingsverband voor de toekomst. Uiteraard krijgen alle betrokkenen en stakeholders de mogelijkheid zich vroegtijdig over die agenda uit te spreken.
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Als regio gaan we ons de komende tijd inzetten om de resultaten te verbeteren en te verduidelijken, de

werkorganisatie beter in te richten en het draagvlak voor de samenwerking bij de deelnemers (colleges, raden,besturen) tevergroten.Hierbijspeelttransparantieencommunicatieeengroterol. lnmiddelsiseen
nieuwe regiomanager aangesteld die aan een verbeterplan de hoogste prioriteit geeft.
Het meerjarenplan en de begroting zal definitief worden vastgesteld door de Bestuurl'rjke Regiegroep op 28
juni 2018. Uw eventuele zienswijze zien wij graag tijdig tegemoet, zodat deze bij de definitieve vaststelling
meegewogen kan worden.

("
Drs. J.M.L.N. Mikkers

Voorzitter van de Regio Noordoost-Brabant
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