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Geachte raad- en burgerleden,
Aanleiding
In het Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2017-2020, artikel 23, is
opgenomen dat dit convenant en de uitvoering zal worden geëvalueerd door een
tussenevaluatie regionale samenwerking Noordoost Brabant uit te voeren. Aan de hand van
een financiële en inhoudelijke beoordeling wordt bekeken of de met de samenwerking beoogde
doelen efficiënt en effectief worden bereikt en worden voortgezet. Graag delen wij deze
evaluatie met u.
Inhoud
De tussenevaluatie (MTR) kent drie doelstellingen:
- Een terugblik op de eerste drie jaar van de publieke samenwerking in Noordoost Brabant in
relatie tot de triple helix samenwerking (de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en
onderwijs): hoe wordt de samenwerking tot dusver ervaren door de deelnemende
overheidspartijen? Zijn we goed op weg om de ambities / doelen / afspraken van de
strategische agenda 2020 te behalen?
- Welke trends en ontwikkelingen komen op ons af en wat betekent dat voor de regionale
samenwerking?
- Aanbevelingen en scenario’s voor de koers van de publieke samenwerking.
Aan de hand van jaarverslagen is een feitelijke evaluatie uitgevoerd van de afspraken uit het
bestuursconvenant. Daarnaast is een groot aantal gesprekken gevoerd met bij de publieke
samenwerking betrokken stakeholders (zie bijlage 1 van de tussenevaluatie voor een
overzicht). In die gesprekken is nagedacht over de samenwerking, zijn trends en
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ontwikkelingen met regionale impact opgehaald en is gevraagd naar aanbevelingen voor de
verdere koers van de regionale samenwerking.
Op basis van die informatie is een viertal scenario’s inclusief consequenties en aanbevelingen
voor de koers van de samenwerking geschetst.
In de Bestuurlijke Regiegroep (BRG), tijdens de Regiodag op 12 oktober 2017 en ook op de
raadsledenbijeenkomst van 1 november 2017 is positief gereageerd op de bevindingen,
conclusies en aanbevelingen van de MTR. Als samenvattend beeld over de regionale
samenwerking meldt de MTR dat er breed draagvlak is voor het gekozen regionaal profiel en
ambitie ‘topregio in AgriFood’ bij direct betrokken samenwerkingspartners. Wel wordt in de MTR
geadviseerd de Strategische Agenda 2020 tegen het licht te houden en prioriteiten te stellen op
thema’s waar de deelnemers echt voor willen gaan en regionale samenwerking onontkoombaar
is. Verder is geconstateerd dat de regionale samenwerking effectiever zou kunnen zijn indien
door de convenantpartners invulling wordt gegeven aan voldoende en juiste capaciteit.
Door de BRG is inmiddels focus aangebracht op de kernopgaven. Gekozen is voor een heldere
koers die bestaat uit drie hoofdopgaven:
 Transitie landbouw
 Voeding en gezondheid
 Klimaat en energie.
De financiering van projecten/activiteiten die voortvloeien uit deze hoofdopgaven vindt plaats uit
het Regiofonds. Voor gemeente-overstijgende activiteiten die buiten de drie hoofdopgaven
vallen, zal door de deelnemende gemeenten/partijen aparte financiering geregeld moet worden
(cafetaria-model).
Voor het overige blijft het overleg en de structuur van de publieke samenwerking ( met de
portefeuillehoudersoverleggen Ruimte/Bereikbaarheid en Mobiliteit/Economie , Arbeidsmarkt,
Duurzame leefomgeving) in stand. Hier vindt regionale afstemming plaats en voeding voor de
thema’s.
Procedurele informatie
De Tussenevaluatie van de publieke samenwerking Noordoost Brabant wordt u hierbij ter
kennisgeving aangeboden. Dit document zal op 18 april a.s. (opnieuw) onder de aandacht
worden gebracht van de (nieuwe) raadsleden middels een regionale bijeenkomst georganiseerd
door de griffiers.
Bijlage
De tussenevaluatie publieke samenwerking in Noordoost Brabant is bijgevoegd.

Z/036170 AB/023080

