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Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Wensen- en bedenkingenprocedure Stichting Agrifood Capital.

Samenvatting
Uw raad (en de andere raden van de gemeenten in de regio Noordoost Brabant) heeft op 12
december 2013 ingestemd met een raadsvoorstel met de titel: ‘Naar een
excellente AgriFood-regio in Noordoost Brabant”. Daarbij werd ingestemd met de regionale
samenwerking via een bestuurlijk convenant en de Strategische Agenda van de regio werd met u
gedeeld. Met het nu voorliggende besluit wordt deze eerdere besluitvorming geëffectueerd en
draagt dit zorg voor de borging van de positie van de gemeenten binnen de regionale
samenwerking in Agrifood Capital.
Wij zijn voornemens de 3O-samenwerking juridisch vorm te geven in de Stichting AgriFood
Capital. Burgemeester en wethouders hebben inmiddels een ontwerpbesluit genomen tot
oprichting van deze rechtspersoon. Op grond van de Gemeentewet krijgt uw raad de gelegenheid
om wensen en bedenkingen in te brengen.
Voorgesteld besluit :
Op grond van het bepaalde in artikel 160 Gemeentewet te besluiten tot het al of niet inbrengen
van uw wensen en bedenkingen bij dit voornemen aan het college.

Inleiding/probleemstelling:
Voorgeschiedenis
In 2010 is de samenwerking in de regio Noordoost Brabant gestart. Deze samenwerking heeft
ertoe geleid dat gemeenten en waterschappen op 19 februari 2014 opnieuw een convenant met
elkaar hebben gesloten, het ‘bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant
2014 – 2016’. De samenwerking is erop gericht te komen tot een gezamenlijk Regiofonds, een
Strategische Agenda die door de 3O’s wordt samengesteld en een daarbij behorend
Uitvoeringsprogramma.
Uw raad en de andere raden van de gemeenten in de regio Noordoost Brabant, alsmede de
Algemeen Besturen van de 2 betrokken Waterschappen hebben in de periode november 2013 –
januari 2014 ingestemd met een raadsvoorstel met de titel: ‘Naar een
excellente Agrifood-regio in Noordoost Brabant’. Daarbij is ingestemd met:
- de gevraagde bijdrage van € 3,00 per inwoner per jaar (voor de periode van 2014-2016)
- het nieuwe convenant voor de periode 2014-2016
- de bestuursopdracht inzake de 3O-samenwerking
- de strategische agenda met uitvoeringsprogramma, waarbij het Basics-programma binnen deze
agenda nadrukkelijk is vastgesteld door de raden.
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De doelstelling is de regio tot een competitieve regio te ontwikkelen met een excellente
arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon, werk en
leefklimaat.
Vanuit deze besluitvorming hebben de (gemeente)besturen opdracht verleend aan de Bestuurlijke
Regie Groep om de 3O- samenwerking juridisch vorm te geven. Nu ligt de uitwerking van deze
3O-samenwerking voor.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Zie inleiding.
Beoogd resultaat:
Doelstelling van de gezamenlijke agenda voor de regio is de regio tot een competitieve regio te
ontwikkelen met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en
een goed woon-, werk- en leefklimaat.
Keuzemogelijkheden:
N.v.t.
Argumenten:
De samenwerking zal worden vormgegeven via de stichting AgriFood Capital. Het bestuur van de
stichting bestaat uit achttien leden. Overheden, onderwijs en ondernemingen leveren ieder zes
leden. Vanuit de overheden worden de vertegenwoordigers geleverd op voordracht van de
Bestuurlijke Regiegroep. Uit het bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat belast is met de
dagelijkse leiding van de zaken van de stichting. Uitgangspunt is een evenredige
vertegenwoordiging van overheid, onderwijs en ondernemers in het dagelijks bestuur. Dit past bij
het algemene uitgangspunt voor de 3O-samenwerking in een zgn. triple helix: De samenwerkende
partijen zijn niet gelijksoortig, wel gelijkwaardig.
De uitwerking past in het beeld van de bestuursopdracht, zoals deze in de periode november
2013-januari 2014 is verstrekt en leidt er toe dat binnen de regionale samenwerking in Agrifood
Capital de positie van de gemeente(n) en waterschappen wordt geborgd.
De zeggenschap van iedere gemeente
Gemeenten hebben zeggenschap over het beleid van de stichting via de bestuurders die namens
de gemeenten in het bestuur van de stichting zitten. Via het bestuur van de stichting is er
zeggenschap over het beleid van de BV.
Gemeenten houden hun zeggenschap vooral op grond van het bestuurlijk convenant, dat door de
gemeenten op 19 februari 2014 is ondertekend. Op basis daarvan blijft de Bestuurlijke Regie
Groep, die functioneert als het algemeen bestuur van de regionale samenwerking, bepalend bij
het verschaffen van financiële middelen aan of ten behoeve van de Stichting en de BV. Verder
staat op basis van het convenant vast dat één maal per 4 jaar de Strategische Agenda en het
Uitvoeringsprogramma aan de raden wordt voorgelegd. In de periode daartussen wordt minimaal
2x per jaar de raad geïnformeerd over de stand van zaken bij de realisatie van de strategische
agenda.
Financiële gevolgen en dekking:
N.v.t. Over bijdrage aan de regio heeft uw raad reeds eerder besloten.
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Risico’s:
Gemeenten behouden hun zeggenschap. Zie hierboven.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats door de regio conform de beslissingen daarover van de Bestuurlijke
Regiegroep.
Uitvoering en evaluatie:
Zoals boven aangegeven worden de Strategische Agenda en het Uitvoeringsprogramma één
maal per vier jaar aan de raden voorgelegd. In de periode daartussen wordt uw raad minimaal 2x
per jaar geïnformeerd over de stand van zaken bij de realisatie van de strategische agenda.
Voorstel:
Uw raad krijgt de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te brengen met betrekking tot het
ontwerp-besluit van het college om de Stichting Agrifood Capital op te richten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester
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Bijlagen ter inzage: Concept Stichtingsakte en beoogde samenstelling stichtingsbestuur
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Concept-raadsbesluit.
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