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Bijlage 1: Ingekomen zienswijzen op jaarplan en begroting 2019
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Zienswijze jaarplan en begroting 2019
Regio Noordoost Brabant

Geachte heer Mikkers,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het concept jaarplan en de begroting 2019 van
de regionale samenwerking Noordoost Brabant, zoals door u in de vergadering van 15 maart jl.
van de bestuurlijke regiegroep is vastgesteld.
Wij herkennen ons in de inhoudelijke accenten die in het jaarplan zijn gelegd. Wij constateren
echter een structureel probleem voor wat betreft beperkte financiële ruimte in de begroting, waar
de regionale samenwerking net als in de huidige begroting 2018 mee wordt geconfronteerd.
De komende jaren staat de regio voor een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven: klimaat,
energie, transitie landbouw, kwaliteit leefomgeving. De afgelopen jaren hebben we als waterschap
een belangrijke rol gespeeld in o.a. de totstandkoming van een regionaal klimaatprogramma,
waarin ook een structurele bijdrage en inzet van de samenwerkende overheden is geborgd. Wij
zijn dan ook blij met de keuze van de Bestuurlijke Regiegroep om 'klimaat en energie' en 'transitie
landbouw' binnen de regionale samenwerking te prioriteren, en daarbij de inzet op deze thema's te
verhogen.
Om de vastgestelde ambities op deze thema's waar te maken en de opgestelde programma's
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, is de continuering van de regionale samenwerking en inzet
van groot belang. Ons inziens vraagt dat een grotere financiële impuls dan binnen de kaders van
de huidige begroting mogelijk is. Wij verzoeken u een gesprek/ proces in te zetten om vanaf 2020
te komen tot een structurele oplossing van de financiële knelpunten waar we als regio de komende
jaren mee te maken zullen krijgen en daarnaast voor 2019 € 100.000,- extra te werven t.b.v. het
prioritaire thema 'transitie landbouw'.
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur, mede namens waterschap De Dommel
de

de dijkgraaf,
~

drs. P. Sennema

Werken net water. Voor nu en later.

fs. L.H.J. Verh
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Volgnummer:
Dienst/afdeling:

SPM

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2018;
gelet op het advies van de raadscommissie van 14 juni 2018;

besluit:

De volgende zienswijze op het Jaarplan incl. de begroting 2019 van de Regio Noordoost
Brabant te geven:
1.1 Oss heeft kennisgenomen van het Jaarplan incl. begroting 2019 dat het
belang van de regio Noordoost Brabant met activiteiten en projecten op
belangrijke maatschappelijke opgaven onderstreept. We hebben er begrip
voor dat het een Jaarplan en begroting 2019 op hoofdlijnen is vanwege de
overgangsfase waarin de regio zich bevindt.
1.2 De herijking van de samenwerking in regio Noordoost-Brabant loopt en zal
tot een nieuwe strategische agenda vanaf 2020 leiden. Daarbij is een
sluitende begroting een belangrijke randvoorwaarde. Wij vragen aandacht
voor een proces waarin de gemeenteraden tijdig in staat worden gesteld
kaders te stellen voor deze strategische agenda. Wij willen over dit proces zo
spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2018.

De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Coll:
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Onderwerp : Zienswijze ontwerpbegroting Regio Noordoost Brabant 2019

Geachte heer Mikkers,
Op 11 april 2018 heeft de Bestuurlijke Regiegroep van de Regio Noordoost Brabant het conceptjaarplan en de ontwerpbegroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant toegestuurd aan het college
van B&W van de gemeente's-Hertogenbosch. Hiermee stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze
kenbaar te maken. De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft op 5 juni 2018 ingestemd met onze
zienswijze, zoals opgenomen in deze brief.
De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft in zijn openbare vergadering van 5 juni 2018, gezien
het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2018, de volgende zienswijze op uw
ontwerpbegroting 2019 vastgesteld:
"Als gemeenteraad van 's-Hertogenbosch zijn wij van mening dat een aantal vraagstukken op het
gebied van de transities landbouw, klimaat & energie en voeding & gezondheid vragen om een
aanpak die past bij de schaal van onze regio. In het voorliggende concept-jaarplan en
ontwerpbegroting 2019 is daarover noodzakelijke informatie opgenomen. We krijgen hiermee een
goed beeld van uw plannen en doorkijk voor de komende periode. In het bijzonder kijken we uit naar
de door de regio, op basis van de in 2017 gehouden tussenevaluatie (zogenoemde Mid Term
Review), in te zetten verbeterde communicatie, PR en bekendheid van de bijdragen aan de regionale

doelstellingen. Tevens zien we er naar uit dat de regio de gemeenteraadsleden actief gaat betrekken
bij de nieuwe strategische agenda. We vragen u deze zienswijze te betrekken bij de definitieve
vaststelling van de begroting door uw algemeen bestuur".
Aanvullend hierop heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 5
juni 2018 unaniem de motie "Meer concrete visie AgriFood Capital" (deze is als bijlage bijgevoegd)
aanvaard. Wij hebben de gemeenteraad gemeld dat dit verzoek in lijn is met de voornemens van de
regio: de thema's worden immers vertaald naar concrete doelen in de werkplannen van de regio voor
2019 en verder. Wij verzoeken u om ons te informeren over deze concrete vertaalslag.

www.s-hertogenbosch.nl
Correspondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ's-Hertogenbosch
KvK nr17278704

`t"'Of 's-Hertogenbosch

Met in achtneming van de gemaakte opmerkingen kunnen wij instemmen met het jaarplan en de
begroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,
De secretaris,
De burgemeester,

mr. drs. .A.M. Woestenberg

drs. J.M.L.N. Mik rs

Bila en:
- besluit gemeenteraad van 's-Hertogenbosch d.d. 5 juni 2018
- motie gemeenteraad van 's-Hertogenbosch d.d. 5 juni 2018

www.s-hertogenbosch. nl
Correspondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ's-Hertogenbosch
KvK nr 17278704

Agendanummer 7 Motie 1

BM
Motie

Meer concrete visie AgriFood Capital
De gemeenteraad van's Hertogenbosch, in zijn openbare vergadering van 5 juni 2018, gezien het
raadsvoorstel "Concept Zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant" regnr.
7878007,
Overwegende dat:
- Iedere bewoner van onze gemeente €4,- bijdraagt aan AgriFood Capital.
- AgriFood Capital concretere doelen moet stellen en de gemeenteraden moet terugkoppelen in
welke mate de doelen behaald zijn.
- Het in het jaarplan ontbreekt aan concrete doelen.
- Het niet duidelijk is welke doelen er in welke mate worden behaald.
Verzoekt het college:

De volgende zienswijze onder de aandacht te brengen van het bestuur Regio Noordoost Brabant:
"Als gemeenteraad van 's-Hertogenbosch zijn wij van mening dat een aantal vraagstukken op het
gebied van de transities landbouw, klimaat & energie en voeding & gezondheid vragen om een
aanpak die past bij de schaal van onze regio. In het voorliggende concept-jaarplan en
ontwerpbegroting 2019 is daarover informatie opgenomen, echter ontbreekt het aan concrete
doelen. We krijgen hiermee onvoldoende beeld van uw plannen en doorkijk voor de komende
periode. In het bijzonder kijken we uit naar de door de regio, op basis van de in 2017 gehouden
tussenevaluatie (zogenoemde Mid Term Review), in te zetten verbeterde communicatie, PR en
bekendheid van de bijdragen aan de regionale doelstellingen. Tevens zien we er naar uit dat de regio
de gemeenteraadsleden actief gaat betrekken bij de nieuwe strategische agenda. We verzoeken u
daarom om na afloop van het jaar ook aan de gemeenteraad terug te koppelen welke doelen er in
welke mate zijn behaald. We vragen u deze zienswijze te betrekken bij de definitieve vaststelling van
de begroting door uw algemeen bestuur".

En gaat over tot de orde van de dag,

Vergadering gemeenteraad
d.d. 5 juni 2018

Bram van Boven, Socialistische Partij

Aanvaard / VeFweFpen

Zaaknummer
Documentnummer

Z-18-26674
INT/023933

Raad van de gemeente Sint Anthonis;
gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van
22 mei 2018;
gelet op het besprokene in de commissievergadering van 18 juni 2018;
gelet op de Gemeentewet;
BESLUIT:
als zienswijze op het concept jaarplan en de concept begroting 2019 van de Regio
Noordoost Brabant kenbaar te maken dat ten behoeve van het prioritaire thema "transitie
landbouw" én binnen de reguliere bijdrage, een extra bedrag van € 100.000,00 moet
worden opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van
de gemeente Sint Anthonis van 28 juni 2018.
De Raad voornoemd,

K(Ton) P.J.L. Keijzers
griffier

M. (Marleen) L.P. Sijbers
voorzitter

Bestuur van de Regio Noordoost Brabant
Postbus 315
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH

Datum
26 juni 2018

Geacht bestuur,
Van u hebben wij het concept-Jaarplan en begroting 2019 ontvangen, met daarbij de mogelijkheid
om een zienswijze te geven.
In de raadsvergadering van 18 juni jl. zijn deze stukken aan de orde geweest. Daarbij is door de

Onderwerp
Zienswijze op jaarplan en
begroting 2019 Regio
Noordoost Brabant.
Uw brief van

gemeenteraad besloten om als zienswijze kenbaar te maken dat ten behoeve van het prioritaire
thema "transitie landbouw" én binnen de reguliere bijdrage, een extra bedrag van € 100.000,00
moet worden opgenomen in de begroting 2019.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zien uw reactie met

Uw kenmerk

Ons kenmerk
ZIC/18154511 - UIT/C/18/91824

belangstelling tegemoet.
Meer informatie
Kees Peters
T (0485) 396 600
gemeente@cuijk.nl

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Cu ijk,

Gemeente Cuijk
Louis Jansenplein 1
Postbus 7. 5360 AA Grave
Verzonden op

drs. R.H.M.A. Rongen
secretaris

mr. W.A.G. Hillenaar
burgemeester

29 juni 2018

Bijlage(n)
Kopie aan
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Bestuur van de Regio Noordoost Brabant.
Postbus 315
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH

Datum
26 juni 2018

Geacht bestuur,
Van u hebben wij het concept-Jaarplan en begroting 2019 ontvangen, met daarbij de mogelijkheid
om een zienswijze te geven.
In de raadsvergadering van 14 juni jl. zijn deze stukken aan de orde. geweest. Daarbij is door de

Onderwerp
Zienswijze op jaarplan en
begroting 2019 Regio
Noordoost Brabant.
Uw brief van

gemeenteraad besloten om als zienswijze kenbaar te maken dat ten behoeve van het prioritaire
thema "transitie landbouw" én binnen de reguliere bijdrage, een extra bedrag van € 100.000,00
moet worden opgenomen in de begroting 2019.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Z/M/1 8154514 - UIT/M/18191822

belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

Meer informatieKees Peters
T (0485) 460 300
info@gemeente-mill. nl
Gemeente Mill en Sint Hubert
Kerkstraat 1, Mill
Postbus 7, 5360 AA Grave

J.P.P.S. Ruyters
secretaris

ing. A.A.M.J. Walraven
burgemeester

Verzonden op
29 juni 2018

Bijlage(n)
Kopie aan
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Postadres:
Postbus 450
5830 AL BOXMEER
Kantooradres:
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Bank:
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IBAN nr: NL 18 RABO 0108700550
BTW nr: 806385297.B.01
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Telefoon: 0485 585 911
0485 572 432
Fax:
E-mail:
gemeente@boxmeer.nl

Aan het bestuur van de
Regio Noordoost Brabant (AgriFood Capital)
Postbus 315
5201 AH 's-HERTOGENBOSCH

uw brief

N.v.t.
onderwerp

ons kenmerk

datum

Z/18/673146
D/18/707634

5 juli 2018

doorkiesnummer

behandeld door

Reactie op Jaarplan en begroting 0485 - 585 795
2019

bijlagen

1

A.W.J.M. Cornelissen

Geacht bestuur,
Van u hebben wij het jaarplan en begroting 2019 ontvangen voor het indienen van onze
zienswijzen. Hartelijk dank daarvoor.
In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is deze aan de orde geweest.
Bijgaand treft u ons besluit aan, inhoudende dat we instemmen met de begroting 2019
en de jaarrekening 2017 voor kennisgeving hebben aangenomen.
Aanvullend hebben wij daarbij echter wel een aantal opmerkingen die wij hierbij ook als
zienswijze bij de programmabegroting 2019 aan u kenbaar maken.
1. De prioritaire opgaven, en dan met name het thema "transitie landbouw", verdienen
een hogere bijdrage dan thans opgenomen in de begroting. Om die reden stellen wij
voor ten behoeve van het betreffende thema een hogere bijdrage op te nemen dan
thans is opgenomen in de begroting. Zulks uiteraard binnen de reguliere bijdrage,
met andere woorden er dient geschoven te worden met middelen.
2. Verder achten wij het van belang dat de financiële bijdragen van de andere O's aan
de stichting/BV beter in beeld gebracht worden.
3. Tot slot vragen wij u wel ervoor zorg te dragen dat de ontwerpbegroting van nu en
volgende jaren meer duidelijk en SMART wordt geformuleerd. Wij hebben u bij brief
van 28 maart 2018 ook al om verzocht. Het is aan uw organisatie om dat adequaat
op te pakken omdat ook u weet dat het bestaande bestuursconvenant in 2020
afloopt.

Met vriendelijke groet, de raad van
de gemeente Boxmeer.
De griffier,

De voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

K.W.T. van Soest

i.a.a.:
- de gemeenteraden Land van Cuijk (digitaal) en iBabs NOB.
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Beste Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant,
We hebben uw Jaarplan en Begroting 2019 met veel belangstelling gelezen en blijven
met veel vragen zitten.
In de leeswijzer van dit document zegt u: "We presenteren bij de plannen ook de
resultaten van 2017 en indien al bekend de tussenresultaten van 2018 en wordt met de
opgaven voorgesorteerd op 2019."
Voor ons ontbreek het inzicht in concrete en verifieerbare resultaten en plannen.
In het jaarplan en begroting beschrijft u in poëtische volzinnen, met een taalgebruik waar
menig neerlandicus een puntje aan kan zuigen zaken die speelden in het afgelopen jaar
en de afgelopen jaren én datgene wat u voornemens bent in de toekomst, maar het
wordt vrijwel nergens concreet!
Ons verzoek is:
•
•
•

•
•
•

Wees concreet
Wees duidelijk
Laat zien (verifieerbaar) wat Noordoost Brabant heeft gedaan de afgelopen tijd (geef
daarbij ook duidelijk aan welke positie en meerwaarde het samenwerkingsverband
concreet heeft gehad).
Geef in krachtige bewoordingen aan wat de plannen zijn voor 2019 (waarbij duidelijk
de rol van Noordoost Brabant wordt beschreven).
Maak de relatie tussen de Mid-term review en het jaarplan en begroting 2019
duidelijk.
Wat is de actuele stand van zaken van de in 2013 geformuleerde 14 ambities voor
2020!

In het voorwoord van het jaarplan en de begroting 2019 zijn de volgende succesfactoren
benoemd: urgentie, doelen vertrouwen.
U zou een constructieve bijdrage leveren aan deze succesfactoren als u ons verzoek
serieus neemt en ons Iaat weten:
• Wat heeft u gedaan
• Wat is daarvan het resultaat
• Wat zijn uw voornemens
• Wat is het beoogde resultaat.
Tot slot: wij snappen natuurlijk ook dat ons verzoek niet eenvoudig is voor en
samenwerkingsverband dat vooral is gericht op strategische doelen.
Toch doen wij u dit dringende verzoek om ook in de toekomst mee te blijven doen op
basis van urgentie, doel en vertrouwen.
Gemeenteraad van Haaren

