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Samenvatting
Gemeente Boekel is partner in de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant, verenigd
in Agrifood Capital.
Het concept-jaarplan en de ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant worden nu
voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden hierop een zienswijze in
te dienen.
Voorgesteld besluit :
Van het concept-jaarplan en de ontwerp-begroting 2019 kennis nemen en geen zienswijze
indienen.
Inleiding/probleemstelling:
Gemeente Boekel is partner in de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant, verenigd
in Agrifood Capital.
Het concept-jaarplan en de ontwerp-begroting 2019 Regio Noordoost Brabant worden nu
voorgelegd. Aan uw raad wordt de mogelijkheid geboden hierop een zienswijze in te
dienen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Voor de periode 2017 t/m 2020 is (opnieuw) een convenant tot samenwerking afgesloten
tussen de 17 gemeenten en de 2 waterschappen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de te
leveren financiële bijdragen (voor de gemeenten € 4,-- per inwoner per jaar voor de
genoemde periode) en over de wijze van behandeling van de jaarlijkse begroting en het
jaarplan.
Beoogd resultaat:
Van het concept-jaarplan en de ontwerp-begroting 2019 Regio Noordoost Brabant kennis nemen
en geen zienswijze indienen.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan ervoor kiezen een zienswijze tegen het concept-jaarplan en de ontwerp-begroting
2019 in te dienen. Gelet op het onderstaande lijkt daarvoor geen aanleiding te zijn.
Argumenten:
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De Bestuurlijke Regiegroep (BRG) van de regionale overheidssamenwerking stelt elk
kalenderjaar de ontwerpbegroting op voor het volgende begrotingsjaar, vergezeld van een
toelichting en een meerjarenplan, waarin de te verwachten ontwikkelingen, activiteiten en
middelen aan de convenantpartners kenbaar worden gemaakt.
Bijgevoegd is het concept-jaarplan en de ontwerpbegroting voor 2019. De begroting past
binnen de vastgestelde financiële kaders.
Het jaarplan en de begroting zijn dit jaar vooral technisch van aard, omdat het
samenwerkingsverband zich in een overgangsfase bevindt. Op basis van de vorig jaar
gehouden tussenevaluatie (Mid Term Review) en de bekrachtigde prioritaire thema’s
(transitie landbouw, klimaat & energie en voeding & gezondheid) wordt op dit moment
gewerkt aan een duidelijkere agenda voor de regionale samenwerking in NoordoostBrabant.
De gekozen prioritaire thema’s vormen de top van de samenwerkingspiramide (zie pagina 6
van het jaarplan) en vormen daarmee de koers, waarop gezamenlijk wordt ingezet. Deze
thema’s komen terug in de programma’s economie en duurzame leefomgeving. Aanvullend
wordt samengewerkt op onderwerpen als economie, duurzame leefomgeving, ruimte en
bereikbaarheid & mobiliteit. Dit gebeurt in het middendeel van de piramide en wordt
voorzien van financiële en personele middelen door de gemeenten en waterschappen, die
aan de betreffende samenwerking deelnemen.
Dit moet leiden tot een strategische agenda voor de periode na 2020, waarmee de
inhoudelijke koers van het samenwerkingsverband herijkt wordt. Daarmee wordt gezorgd
voor een stevig fundament voor de toekomst. Uiteraard krijgen alle betrokkenen de
mogelijkheid zich vroegtijdig over die agenda uit te spreken.
De regio gaat zich 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 en besturen) te vergroten. Hierbij speelt
transparantie en communicatie een grote rol. Inmiddels is een nieuwe regiomanager
aangesteld, die aan een verbeterplan de hoogste prioriteit geeft.
Het meerjarenplan en de begroting zullen door de BRG definitief worden vastgesteld op 5
juli a.s. Aan uw raad wordt de mogelijkheid geboden een eventuele zienswijze op het
meerjarenplan en de begroting te geven. Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld van
die mogelijkheid geen gebruik te maken.
Financiële gevolgen en dekking:
In de meerjarenbegroting is een gemeentelijke bijdrage van € 4,-- per inwoner per jaar
opgenomen voor de periode 2017 t/m 2020.
Risico’s:
Omdat de bijdrage van de gemeente is vastgelegd is er geen sprake van risico’s.
Communicatie:
Via Agrifood Capital zal de communicatie over jaarplan en begroting 2019 Regio Noordoost
Brabant plaatsvinden.
Uitvoering en evaluatie:
Het standpunt van uw raad wordt meegedeeld aan de Regio.
Voorstel:
Van het concept-jaarplan en de ontwerp-begroting 2019 kennis nemen en geen zienswijze
indienen.
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