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Samenvatting:
Het concept jaarplan en begroting 2023 geeft op hoofdlijnen aan waar in 2023 de accenten
liggen en hoe de bijdrage(n) van de samenwerkende overheden wordt ingezet.
De gemeenteraad wordt tot 4 juli in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. De
ingekomen zienswijzen worden op 14 juli besproken in het Algemeen Bestuur van de RNOB. De
begroting van RNOB blijft binnen de gestelde financiële kaders en de gemeentelijke
(meerjaren)begroting voorziet in de gevraagde bijdrage.
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het concept jaarplan en begroting 2023 RNOB en besluiten om geen
zienswijze in te dienen.
Inleiding/probleemstelling:
In dit voorstel bieden wij u het concept jaarplan en begroting RNOB (Regio Noordoost Brabant)
2023 aan. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op dit concept jaarplan en
begroting.
Binnen de regionale samenwerking draait het om gezamenlijk eigenaarschap. Gemeenten en
waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de opgaven in de regio en voor de uitvoering
door bestuurlijke en ambtelijke inzet. Wat we doen, is vastgelegd in de Samenwerkingsagenda
‘Richting 2030’. Hoe we het doen, is vastgelegd in een Samenwerkingsconvenant.
Het concept jaarplan en begroting 2023 geeft op hoofdlijnen aan waar in 2023 de accenten
liggen en hoe de bijdrage(n) van de samenwerkende overheden wordt ingezet.
De gemeenteraad wordt tot 4 juli in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. De
ingekomen zienswijzen worden op 14 juli besproken in het Algemeen Bestuur van de RNOB
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het concept jaarplan en begroting van de RNOB wordt jaarlijks aan u voorgelegd met de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen, dit als voortvloeisel van de afspraken omtrent de
regionale samenwerking.
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Beoogd resultaat:
De bevoegdheid om een zienswijze in te kunnen dienen op het concept jaarplan en de begroting
2023 van de Regio Noordoost Brabant en daarmee komen tot vaststelling door het Dagelijks
Bestuur van de RNOB op 14 juli 2022.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan desgewenst een zienswijze indienen.
Argumenten:
1.1 Het concept jaarplan is gebaseerd op de Samenwerkingsagenda “Richting 2030”.
Als onderdeel van de verlenging van de samenwerking, hebben de deelnemers in 2020 hun
inbreng kunnen leveren op de onderwerpen waarop moet worden samengewerkt. De
onderwerpen zijn verwoord in de Samenwerkingsagenda Richting 2030 en deze agenda is door
alle deelnemers vastgesteld.
De Samenwerkingsagenda Richting 2030 wordt vertaald naar uitvoeringsplannen. Het Jaarplan
en begroting 2023 is gebaseerd op het Uitvoeringsplan 2023-2024 dat als bijlage 2 is opgenomen
in het Jaarplan en begroting 2023. In dit Uitvoeringsplan is de Samenwerkingsagenda Richting
2030 verbonden met de agenda's van andere regio's, provincie en rijk. Ook de Regiodeal is hierin
meegenomen.
Het concept Jaarplan en begroting RNOB 2023 is in lijn met de Samenwerkingsagenda en het
Uitvoeringsplan.
1.2 Het concept jaarplan geeft inzicht in de concrete acties en de rol van de regio hierbij.
In het concept jaarplan staan de hoofdopgaves uit de Samenwerkingsagenda beschreven. In het
uitvoeringsplan staan de opgaves uitgewerkt in overzichtelijke tabellen. In de tabellen staan de
concrete acties, het beoogd resultaat en effect en de rol van de RNOB hierbij beschreven.
Daarnaast is er aandacht voor integraliteit door per onderdeel ook de gerelateerde projecten te
benoemen (zie bijlage 1 behorende bij het Jaarplan en begroting 2023).
Er zijn nu nog te veel onzekerheden om met een gedetailleerd jaarplan voor 2023 te komen.
Belangrijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben zijn het regeerakkoord, de oorlog in
Oekraïne en Corona. Daarnaast vindt een tussenevaluatie plaats van de Samenwerkingsagenda
Richting 2030. Ook dit kan leiden tot bijstelling van de gemaakte keuzes.
Het jaarplan en de begroting 2023 zal definitief worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van
de RNOB op 14 juli 2022. De eventueel ingebrachte zienswijzen worden bij de definitieve
vaststelling meegewogen
Financiële gevolgen en dekking:
De begroting blijft binnen de gestelde financiële kaders.
RNOB beheert de middelen uit de Regiorekening, totaal ruim € 3 miljoen. Inkomsten en uitgaven
aan tijdelijke programma’s, zoals de Regio Deal, het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland
(IBP) en de Stimulerings- en Bijdragenregeling Kringlooplandbouw (voormalige Economie en
Innovatie (E&I)-regeling) zijn in dit jaarplan en begroting verwerkt voor zover deze via de
Regiorekening RNOB worden vereffend. Een deel van de bijdragen gaat rechtstreeks naar de
projectuitvoerende partners. En vormt geen onderdeel van de begroting. De begroting is sluitend.
De bijdrage aan Regio Noordoost Brabant is voor de periode 2021 t/m 2024 opgenomen in de
(meerjaren)begroting. Het gaat hierbij om een bedrag van € 3,- per inwoner per jaar voor Regio
NOB/AgriFood Capital en € 1,- per inwoner per jaar voor RNOB Werkt. De bijdrage wordt
berekend naar het inwonertal per 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de
bijdrage verschuldigd is.
Het Regiobureau van RNOB wordt voornamelijk bemenst door de ambtelijke capaciteit die door
de deelnemende gemeenten en waterschappen zelf ter beschikking wordt gesteld.
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De afspraak is gemaakt dat elke gemeente naar rato levert. Kan de ambtelijke capaciteit niet
geleverd worden, dan staat daar een financiële vergoeding tegenover.
De gemeentelijke (meerjaren)begroting voorziet in de gevraagde bijdrage.
Risico’s:
In het jaarplan is nog geen rekening gehouden met de manier waarop RNOB gebruik kan gaan
maken van de mogelijkheden die het nieuwe regeerakkoord van het nieuwe kabinet biedt om
onderdelen van onze programma’s van dekking te voorzien. Tijdens het opstellen van het jaarplan
was daar nog onvoldoende duidelijkheid over. De verwachting is dat op veel onderdelen de
verdeling van middelen niet via gemeentefonds zal gaan, maar via separate fondsen zoals
klimaatfonds, stikstoffonds of nationaal groeifonds. Dat betekent dat de verdeling van fondsen
hoogstwaarschijnlijk via provincies zal verlopen en dat de regio’s hiervoor primair overlegpartner
zullen worden voor de provincies. Zoals nu ook de huidige stikstofmiddelen voor herstel van de
natuur (GGA) worden verdeeld. De consequenties hiervan zijn (nog) niet in dit jaarplan verwerkt.
Zodra daar meer over bekend is zal dat door vertaald worden naar de werkplannen. De inzet van
RNOB op die fondsen bepaalt ook de inzet van gemeenten en waterschappen op die fondsen en
andersom.
In het jaarplan is ook nog geen rekening gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022
en de mogelijke gevolgen van de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden voor de regionale
samenwerkingsagenda. Om die reden en omdat we halverwege de regionale convenantsperiode
zijn, zal er in 2022 een herijking van de Samenwerkingsagenda plaatsvinden. Daarin zullen ook
mogelijke consequenties van het nieuwe regeerakkoord van het kabinet in worden meegenomen.
Eventueel worden ook nieuwe prioriteiten door actuele ontwikkelingen (zoals de oorlog in
Oekraïne) hierbij betrokken.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Uitvoering en evaluatie:
Indien uw gemeenteraad besluit een zienswijze in te dienen wordt dit meegedeeld aan de RNOB.
Voorstel:
In te stemmen met het concept jaarplan en begroting 2023 RNOB en besluiten om geen
zienswijze in te dienen.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Concept jaarplan en begroting RNOB 2023
2. Concept raadsbesluit

Z/048760 AB/031118

