GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2016
gelet op:
Artikel 2.3 Besluit SUWI en de Gemeentewet;
BESLUIT:
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst van AgriFood Capital Werkt!
2016-2020. De hoofdlijnen bestaan uit:
a. partners vanuit werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en andere organisaties werken aan
een toekomstbestendige arbeidsmarkt in 2020: flexibel, talentvol en inclusief;
b. zij gaan hiertoe een nieuwe triple helix samenwerkingsovereenkomst aan onder voorzitterschap
van de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio: ’s-Hertogenbosch;
c. het eigenaarschap voor de uitvoering ligt primair bij de partners van de vier programmalijnen van
het arbeidsmarktprogramma, onder meer de Stuurgroep Werkbedrijf Noordoost Brabant;
d. het Strategisch Beraad AgriFood Capital Werkt! stelt als triple helix bestuur het
meerjarenprogramma en de jaarplannen vast, rekening houdend met de zienswijzen van de
partners;
e. terugkoppeling uit en inbreng in het Strategisch Beraad vanuit de gemeenten vindt plaats via het
Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt;
f. als gemeenteraad kunt u via het jaarplan van de regionale samenwerking uw zienswijze kenbaar
maken op de voorgenomen inzet van middelen voor het komende jaar;
g. de Bestuurlijke Regiegroep besluit over de inzet van de regionale inwonerbijdrage voor de
arbeidsmarkt op advies van het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.
2. De strategische agenda van het regionale arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 20162020 vast te stellen.
3. In te stemmen met een financiële bijdrage van € 1,- per jaar per inwoner per gemeente van de
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant voor de jaren 2017 tot en met 2020 voor:
a. de uitvoering van het regionaal arbeidsmarktbeleid door een klein, slagvaardig, faciliterend
programmateam; en
b. de coördinatie van het Werkbedrijf Noordoost Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 26 mei 2016
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