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Samenvatting
Conform het Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2017-2020 wordt uw
raad hierbij het ontwerp-Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant aangeboden.
Desgewenst kunt u uw zienswijze hierop kenbaar maken.
Voorgesteld besluit :
Besluiten kennis te nemen van het ontwerp-Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant,
en geen zienswijze in te brengen ten aanzien van de ontwerp-begroting.
Inleiding/probleemstelling:
Na instemming door de Bestuurlijke Regiegroep en de portefeuillehoudersoverleggen zijn
het ontwerp-jaarplan en begroting 2017 van Regio Noordoost Brabant (het overheidsonderdeel van Agrifood Capital) aan de deelnemende gemeenten en waterschappen voorgelegd.
Ingevolge het Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant kunnen de
gemeenteraden desgewenst een zienswijze omtrent de ontwerpbegroting kenbaar maken.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft op 13 oktober 2016 besloten in te stemmen met verlenging van het Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant voor de periode 2017 t/m 2020.
Beoogd resultaat:
Conform het Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2017-2020 wordt uw
raad hierbij het ontwerp-Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant aangeboden. Uw
raad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. Desgewenst kunt u uw zienswijze omtrent de
ontwerp-begroting kenbaar maken. Voorgesteld wordt om hiervan geen gebruik te maken.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan kennis nemen van de ontwerp-begroting en wel een zienswijze daartegen kenbaar
maken.
Argumenten:
Met ondertekening van het bestuursconvenant besloten de overheden om samen met
bedrijfsleven en kennisinstellingen (drie O’s) ervoor te zorgen, dat Noordoost-Brabant zich verder
ontwikkelt als toonaangevende Agrifoodregio.
Sterke bedrijvigheid en betekenisvolle innovaties, een goed functionerende arbeidsmarkt en een
veerkrachtige leefomgeving zijn daarbij de hoofdlijnen.
Het Jaarplan bevat vier onderdelen:
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 Excellente arbeidsmarkt
In dit kader is in 2016 het nieuwe regionale arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital Werkt!
2016-2020 van start gegaan.
 Sterke bedrijvigheid
De ambitie is om een zo goed mogelijk vestigingsklimaat te creëren voor zowel de gevestigde
ondernemers als voor nieuwkomers.
 Betekenisvolle innovaties
De focus ligt hierbij op experimenteren. Via diverse lijnen wordt innovatie gestimuleerd.
 Veerkrachtige leefomgeving
Het leefklimaat, een aantrekkelijke woonomgeving met goede voorzieningen, bepaalt ook de
concurrentiepositie en aantrekkingskracht. Ook hierin stelt het Jaarplan opgaven.
In het Jaarplan is aangegeven hoe de bijdrage van de partners zo effectief mogelijk wordt ingezet.
De gemeenten dragen jaarlijks een bedrag van € 4,-- (respectievelijk € 3,-- en € 1,--) per inwoner
bij aan het Regiofonds. Voor de 650.000 inwoners en met de bijdrage van de waterschappen
komt er daarmee € 2.750.000,- in het Regiofonds.
Voor de onderdelen Arbeidsmarkt, Bedrijvigheid, Innovatie en Veerkrachtige leefomgeving komt
met de bijdragen van provincie en derden de totale multiplier op 6,0. Dit betekent, dat elke euro,
die de convenantpartners in het Regiofonds investeren wordt aangevuld met € 5,--.
Voor de stimulering van MKB-innovatie is er een programma, dat de opvolger is van het
Regionaal Economisch Actie Programma. De bijdrage van de regio en de provincie wordt door de
subsidie-aanvragers minimaal verdubbeld. De multiplier van de regio-inzet komt daarmee op
tenminste 3,5.
Op het onderdeel gebiedsopgaven zal een bijdrage van de provincie worden gevraagd. De regio
zal deze bijdrage verdubbelen en er zal aan de projectaanvragers een even grote bijdrage worden
gevraagd. De multiplier van de regio-inzet wordt dan circa 3.
Financiële gevolgen en dekking:
Uw raad heeft de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Boekel (€ 4,-- per inwoner per jaar) voor
een periode van vier jaar reeds eerder toegezegd.
Risico’s:
De bijdrage van de gemeente Boekel staat vast. Door de regio dient binnen de budgetten te
worden gebleven.
Communicatie:
Communicatie gebeurt door de Regio.
Uitvoering en evaluatie:
De regio zorgt voor uitvoering van het jaarplan en legt daarover achteraf verantwoording af.
Voorstel:
Besluiten kennis te nemen van het ontwerp-Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant
en geen zienswijze in te brengen ten aanzien van het ontwerp.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester
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Bijlagen ter inzage:
Ontwerp-Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant.
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