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REGIONALESAMENWERKINGNOORDOOSTBRABANT2014-2016
BESTUURSCONVENANT
B

tàššiirfariršaoekat
ALGEMEEN
Convenant voor de regionale samenwerking in Noordoost Brabant'
BA"

PARTIJEN:
de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, Landerd,
Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, ter zake
deze overeenkomst op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigddoor de burgemeesters
en op grond van artikel 95 Waterschapswet vertegenwoordigd door de voorzitters van de
waterschappen, hierna te noemen:convenantpartners;

OVERWEGENDEDAT:
de genoemde 20 Noordoost Brabantse gemeenten en 2 waterschappen op beleidsmatig en
strategisch vlak samenwerking hebben gezocht bij beleidsmatige en strategische vraagstukken
van bovengemeentelijk belang;
o
genoemde samenwerking is vormgegevenin het Bestuursconvenantregionale samenwerking
2 juni 2010;
Noordoost Brabant 2010-2012 ondertekend op
o
er in de regio Noordoost Brabant de intentie bestaat de al bestaande samenwerking voor een
periode van minimaal 3 jaar (2014~2016) te continueren en verder te intensiveren;
er een structuur gerealiseerd wordt waarbij transparantie, voortvarendheiden ef?ciency leidend
zijn;

de samenwerking gericht is op realisatie van de in samenspraak met organisaties uit het
onderwijsveld en het bedrijfsleven op te stellen en vast te stellen Strategische Agenda en het
bijbehorende Uitvoeringsprogramma;
de wijze van samenwerking flexibel van aard dient te zijn, zodat ondenuerpen I projecten kunnen
worden toegevoegd of geschrapt;
de samenwerking in een lichte vorm, op hoofdlijnen en op vrijwillige basis plaats dient te vinden,
waarbij geldt dat eenmaal aangeganeverplichtingen in samenwerkingsinltiatieven (zoals in
projecten door betrokken convenantpartners) niet vrijblijvend van aard zijn;
samenwerking met andere partners wordt gezocht waardoor netwerkachtige vormen van
samenwerking kunnen ontstaan met onderwijs, bedrijfsleven en andere maatschappelijke
v

organisaties en andere regio's;
structurering van de manier waarop gemeenten en waterschappen in de regio Noordoost Brabant
samenwerken gewenst is met het oog op transparantie en voortgang;
structuur, financiering,
met het oog op deze samenwerking dit convenant de kaders geeft
samenwerking;
bestuurlijke
de
van
bevoegdheden
verantwoordelijkheden en de
de convenantpartners daarvoor ?nanciele en eventuele personele middelen beschikbaarstellen;
alle convenantpartners inhoudelijk betrokken zijn en op basis van dit convenant
verantwoordelijkheid nemen voor de samenwerking;
de convenantpartners geen gemeenschappelijkeregeling aangaan zoals genoemd in de Wet

gemeenschappelijkeregelingen;
dit convenant de voorgaande convenanten vervangt.
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KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Begripsbepalingen
ln dit convenant wordt verstaan onder:
Regiofonds: het fonds bestaandeuit het totaal aan bijdragen van de convenantpartners aan
de regio, als bedoeld in artikel 17, en waaraan ook eventuele derden ?nancieel kunnen
bijdragen;
Samenwerkingsverband: alle deelnemende convenantpartners tezamen betrokken bij het
convenant regio Noordoost Brabant;
Bestuurlijke Regiegroep
het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
Dagelijks Bestuur; het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het
samenwerkingsverband;
Portefeuillehoudersoverleg;
overlegstructuur, die zich met speci?eke ondenuerpen uit de
Strategische Agenda met Uitvoeringsprogrammabezighoudt;
Regiomanager; degene die vanuit het samenwerkingsverband belast is met de leiding over de
regionale werkorganisatie en daarin rechtstreeks wordt aangestuurd door het Dagelijks
Bestuur;
Regionale Werkorganisatie: organisatie van medewerkers belast met inhoudelijke,
procesmatige en logistieke ondersteuning van (activiteiten binnen) het
samenwerkingsverband waartoe in ieder geval de regiomanager en al het personeel dat ten
behoeve van dit samenwerkingsverband is of wordt beschikbaar gesteld vanuit de
convenantpartners worden gerekend.
Waar in dit convenant de burgemeester is vermeld, wordt tevens bedoeld de voorzitter van het
waterschap.
Waar in dit convenant de gemeenteraad is vermeld, wordt tevens bedoeld het algemeen bestuur
van het waterschap.
Waar in dit convenant het college van burgemeester en wethouders is vermeld, wordt tevens
bedoeld het dagelijks bestuur van het waterschap.

HOOFDSTUK 2 DOEL EN ORGANISATIE
Artikel 2
Doel
Doel van dit convenant is een verdere intensiveringen professionaiiseringvan de reeds bestaande
samenwerking tussen de convenantpartners bekend onder de naam Regionale samenwerking
Noordoost Brabant, waarbij:
de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten worden behartigd door de
opstelling. vaststelling en uitvoering van een Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma
voor Noordoost Brabant;
een adequate overleg- en besluitvormingsstructuur geboden wordt;
de verdeling van verantwoordelijkheden en de afstemming van taken ten aanzien van (de
uitgaven uit) het regiofonds wordt vastgelegd.
Artikel 3
Organisatie
De samenwerking en aansturing van het samenwerkingsverband Regio NoordoostBrabant is
georganiseerd in de vorm van:
een algemeen bestuur;
een dagelijks bestuur;
een of meerdere portefeuiilehoudersoverleg(gen);
een regiomanager;
een regionale werkorganisatie.
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uitvoering van deze overeenkomst.
Deelname aan deze overeenkomstdoet geen afbreuk aan de rol van oonvenantpartners als
bevoegd gezag in het kader van hun wettelijke taken.
Gemeenten en waterschappen hebben de volgende taken, bevoegdhedenen
verantwoordelijkheden:
het deelnemen aan het algemeen bestuur;
het via de gemeenteraden en de algemene besturen van de waterschappen
kennisnemenvan de door het stichtingsbestuur vast te stellenStrategische Agenda
met Uitvoeringsprogramma en van de onlwerpbegroting, alsmede hetvaststellenvan
de in de Strategische Agenda omschreven prograrnmalijn“Basics”enhet, al naar
gelang hetgeen het betreffendegemeentelijkebeleidfclebetreffendegemeentelijke
regelgeving eist, geven van zienswijzen en bedenkingenop het onderhavige
convenantalsmede de in verband met de oprichting van de hierna onderartikel5 lid 5
bedoeldeaparte entiteit te verstrekkenbestuursopdrachtlteverlenenmandaat;
het via leden van het college van burgemeesters en wethouders en van de dagelijkse
besturen van de waterschappen deelnemen aan de portefeuillehoudersoverleggen;
het beschikbaar stellen van voldoende ambtelijke capaciteit ter uitvoering van deze
overeenkomst via de regionale werkorganisatie.Er vindt hiertoe tussen
convenantpartners geen onderlinge verrekening van ambtelijke urenplaats, personele

capaciteit wordt derhalveom niet beschikbaargesteld;
het leveren van ?nanciële bijdragenaan het regiolonds;
het via de raden en het algemeen bestuur van de waterschappen vaststellenvan de
hoogte van de bijdragen aan het regiofonds;
indien en voor zover de op aahwijzinglvoordrachtvan de BRG door de colleges van
te benoemenpersonen als
burgemeester en wethouders van de convenantpartners
bestuurders van de nog op te richten aparte entiteit hierna, als bedoeld inartikei 5 lid
5 hiema, naast deze entiteit hoofdelijk aansprakelijk worden gesteldvoor de
verplichtingen van deze entiteit, zullen de convenantpartners hen vrijwaren voor

schade als gevolg daarvan;
hierna terugvloeien in het
laten doorgeschoven BTW, als bedoeld in lid 4 sub
regiofonds.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft daarenbovende volgende taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden:
het aanstellen van de regiomanager;
het beheren van het regiofonds;
het voeren van een inzichtelijke administratievan het regiofonds;
het optreden als penvoerdar en als bevoegd gezag in opdracht vanennamenshet
en het
van (subsidie)beschil<kingen
samenwerkingsverbandldeBRG) bij het nemen
doen van betalingen vanuit het regiofonds, zulks met inachtneming van het bepaalde
lid 1 sub len 7 lid 3 hierna;
in de artikelen 5 lid
die bij individueleeonvenantpartners voor compensatiein
BTW,
van
het doorschuiven
zijde betreffendeactiviteitenzelf zouden hebben
indien
komen,
zou
aanmerking
o

verricht.
ln die gevallen waarin de gemeente 's-Hertogenboschaangemerkt kan worden als
dan wel betaling vanuit het regiofonds,
belanghebbende bij een te nemen(subsidie)beschikking,
zal in afwijking van het bepaalde in lid 4 sub d hiervoor, de gemeente Oss optreden als
penvoerder en bevoegd gezag in opdracht van en namenshet samenwerkingsverbandlde BRG.
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HOOFDSTUK 3 TAKEN, BEVQEGDHEDENEN VERANTWO0RDEl.lJKl~lEDEN
Rollen convenantpartners (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden)
Artikel 4
Convenantpartners zullen, ieder voor zover het zijrrihaar bevoegdheid betreft.maximaal
participeren aan het samenwerkingsverbanddoor proactief en resultaatgerichtde in dit artikel
weergegeventaken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op te pakken ten behoeve van de
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Artikel 5
Taken en bevoegdheden Bestuurlijke Regiegroep
De BRG bewaakt het proces en de voortgang van de strategische bestuurlijke samenwerking.
Alle taken en bevoegdheden voortvloeiend uit deze overeenkomst berusten bij de BRG, tenzij
deze middels een besluit van de BRG bij het DB of het portefeuillehoudersoverlegzijn neergelegd.
De bevoegdheid tot het vaststellen van de Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma en
het vaststellen van de begroting van het regiofonds kunnen niet worden overgedragen aan het
De BRG kan adviseren over strategische onderwerpen zoals de samenwerking met en tussen de
sub-regio's, marketinglbranding van de regio.
De BRG kan binnen de kaders van de Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma afspraken
maken met andere partners van binnen en buiten de regio. ln voorkomendgeval kan daartoe ook
de oprichting van een aparte entiteit aan de orde zijn, doch niet dan nadat de convenantpartners
daarmee hebben ingestemd.
De BRG zet zich met organisaties uit het veld van onderwijs en bedrijfsleven in voorlbij de
oprichting van een samenwerkingsverband
(overheid, onderwijs, ondememers) in een
aparte entiteit, met als doel een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Strategische Agenda
met Uitvoeringsprogramma.
De BRG organiseert de lobby richting andere overheden en derden.
De BRG beslist over de besteding van het regiofonds en geeft in dat kader opdracht aan de
gemeente 's-Hertogenbosch als beheerder van het regiofonds en penvoerder/bevoegd gezag tot
het nemen van de daarmee verband houdende (subsidie)beschíkkingenIbesluit tot uitgaven uit het
regiofonds.
De BRG draagt overigens zorg voor besluitrijpe voorstellen die ter besluitvorming moeten worden
voorgelegd aan het bevoegde gezag van (een deel van) de convenantpartners.
De BRG ontwikkelt initiatieven om te voorzien in adequate en tijdige informatieverstrekking aan
het bevoegde gezag van de convenantpartners.
10. De BRG stelt minimaal elke vier jaar op voordracht van het stichtingsbestuur de Strategische
Agenda met Uitvoeringsprogramma vast nadat, via de colleges van burgemeester en wethouders,
de gemeenteraden van de convenantpartners daarvan kennis hebben kunnen nemen. Daarbij
geldt, conform het bepaalde in artikel lid 3 b dat de gemeenteraden de programmalijn “Basics”
daaruit vaststellen.
11. De BRG stelt jaarlijks voor 1 november de begroting voor het daaropvolgende kalenderjaar vast,
vergezeld van een toelichting. Bij de begroting wordt een meerjarenplan gepresenteerd waarin de
te verwachten ontwikkelingen, activiteiten en middelen aan de convenantpartners kenbaar wordt
gemaakt.

12. De BRG neemt op voordracht van het DB een besluit over de vertegenwoordiging van het
samenwerkingsverband in andere (nog op te richten) samenwerkingsvonnen.

Artikel 6
Taken en bevoegdheden Dagelijks bestuur
Het DB is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. Hiertoe behoort in
ieder geval:
de voorbereiding van al hetgeen aan de BRG ter overweging en beslissing zal worden
voorgelegd;
de voorbereiding van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten;
aansturing van de regiomanager en de regionale werkorganisatie;
zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de BRG;
toezicht op al wat het samenwerkingsverband aangaat.
het namens de BRG binnen de daarvoor vastgestelde kaders besluiten tot het doen van
uitgaven uit het regiofonds en in dat kader opdracht geven aan de gemeente
's-Hertogenbosch als beheerder van het regiofonds en penvoerderlbevoegd gezag tot het
nemen van de daarmee verband houdende (subsidiejbeschikkingen/besluit tot uitgaven
uit het regiofonds.
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Qnverminderd het eerste lid kunnen andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door
de BRG aan het DB worden op- of overgedragen, tenzij een bepaling uit het convenant zich
hiertegen verzet.

Taken en bevoegdheden Portefeuillehoudersoverlegjgenj
Artikel 7
De BRG stelt portefeuillehoudersoverleggen in. De BRG regelt de bevoegdheden, de
samenstelling en de werkwijze.
De portefeuillehoudersoverleggen hebben in ieder geval de volgende taken:
mede uitvoering geven aan de Strategische Agenda en daaraan verbonden projecten,
een en ander voor zover passend binnen de portefeuille van het overleg;
Beleidsvoorbereiding en besluitvorming aangaande onderwerpen binnen de portefeuille

van het overleg geagendeerd;
coordinatie, faciliteren en samenhang brengen tussen de projecten en initiatieven,
geagendeerd binnen de portefeuille van het overleg.
De BRG kan middelen uit het regiofonds ter beschikking van een portefeuillehoudersoverleg
stellen, waama het portefeuillehoudersoverlegbesluitvormendis ten aanzien van de inzet van
deze middelen, een en ander voor zover passend binnen de portefeuille van het overleg. ln dat
geval geeft het portefeuillehoudersoverlegook opdracht aan de gemeente 's-Hertogenbosch als
beheerder van het regiofonds en penvoerder/bevoegdgezag tot het nemenvan de daarmee
verband houdende (subsidie)beschikkingen/besluittot uitgaven uit het regiofonds.

HOOFDSTUK 4 HET BESTUUR
PARAGRAAF 4.1 DE BESTUURLIJKE REGiEGROEP
Samenstelling
Artikel 8
De BRG bestaat uit eenvertegenwoordiger per convenantpartner zijnde de burgemeester of zijn
plaatsvervanger.
Het plaatsvervangend lid neemt de taak van het lid bij diens afwezigheid volledig over. Alle
bepalingen met betrekking tot de leden van de BRG zijn van overeenkomstige toepassing op de
plaatsvervangende leden.
Meerdere convenantpartners kunnen zich laten vertegenwoordigen door eenafgevaardigde
namenshen.
De BRG kiest uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger.
Het plaatsvervangend lidmaatschap van de BRG is onverenigbaar met de betrekking van
ambtenaar. Met ambtenaar worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij, die op
grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.
De BRG kan besluiten dat personen worden toegelaten om als adviseur zonder stemrecht aan de
vergadering deel te nemen.
Werkwijze en besluitvorming
Artikel 9
De BRG vergadert jaarlijks tenminste viermaal en voorts zo dikwijls de voorzitter of het DB dit
nodig oordeelt, of indien tenminste een vijfde van het aantal leden van de Bestuurlijke Regiegroep
dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt.
De leden van de BRG hebben elk een stem van gelijk gewicht. Besluiten worden genomen bij
meerderheid (de helft
Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door de BRG te nemenbesluit, wordt dit
voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. lndien dan wederom de
stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
De voorzitter van de BRG stelt de agenda op in overleg met de secretaris en draagt er zorg voor
dat van elke vergadering een verslag wordt opgesteld dat in het eerstvolgende overleg wordt

vastgesteld.
De BRG kan voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststellen.
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PARAGRAAF 4.2 HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 10
Samenstelling
Het Dagelijks Bestuur (hiema: DB) bestaat uit ten minste 5 leden te weten:
de voorzitter en de vicevoorzittervan de BRG of hun plaatsvervanger;
de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggenof hun plaatsvervanger(s).
Het plaatsvervangend lid neemt de taak van het lid bij diens afwezigheid volledig over. Alle
bepalingen met betrekking tot de leden van het DB zijn van overeenkomstige toepassing op de
plaatsvervangende leden.
De voorzitter van de BRG is tevens de voorzitter van het DB. De voorzitter is belast met de leiding
van de vergadering van het DB en hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken.
Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het DB is onverenigbaar met de betrekkingvan
ambtenaar. Met ambtenaar worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij, die op
grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.
Artikel 11
Werkwijze en Besluitvorming
Het DB vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van het DB dit nodig
oordelen.
Het DB kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen vaststellen, dat aan de BRG ter
goedkeuring wordt voorgelegd.
Besluiten kunnen worden genomen als een meerderheidvan de leden (de helft
aanwezig is.
De leden van het DB hebben elk een stem van gelijk gewicht. Besluiten worden genomen bij
meerderheid (de helft
Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door het DB te nemen besluit, wordt dit voorstel
op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. indien dan wederom de stemmen
staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

PARAGRAAF 4.3 PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG
Artikel 12
Samenstelling
Lid van een portefeuillehoudersoverleg is in ieder geval de op het betreffende onderwerp
inhoudelijk verantwoordelijk wethouder of zijnlhaar plaatsvervanger.
Meerdere convenantpartners kunnen zich laten vertegenwoordigen door eenafgevaardigde
namens hen.
Een portefeuillehoudersoverleg kiest uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger die
namens hen in het DB zitting neemt.
Het betreffende portefeuillehoudersoverleg kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen
vaststellen, dat aan de BRG ter goedkeuring wordt voorgelegd
inhoudelijke, procesmatige en logistieke ondersteuning wordt geboden door de regiomanager,
medewerkers verbonden aan de regionale werkorganisatie enlof van de convenantpartners.

HOOFDSTUK 5 lNLlCHTlNGEN EN VERANTWOORDlNG
Artikel 13
Inlichtingen en verantwoording aan de convenantpartners
leder lid van de BRG is zelf meer algemeen verantwoordelijk voor informatieverstrekking aan (de
raad van) de gemeente waarvan hij deel uit maakt.
De BRG verstrekt aan de convenantpartners de door het college van burgemeester en
wethouders eventueel voor de gemeenteraad gevraagde inlichtingen schriftelijk binnen maximaal
6 weken.
De BRG informeert via de colleges van burgemeester en wethouders de gemeenteraden van de
convenantpartners ieder halfjaar over de voortgang van de samenwerking, de Strategische
Agenda met het Uitvoeringsprogramma alsmede eventuele andere onderwerpen van strategisch
belang. Wat de ?nanciele verantwoording betreft zij verwezen naar het bepaalde in artikel 18
hiema.
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Inlichtingen binnen de organisatie van het samenwerkingsverband
De bestuursorganen van de convenantpartners en de BRG, het UB en de
elkaar desgevraagd
portefeuillehoudersoverieggenvan het samenwerkingsverbandverstrekken
inlichtingen en gegevenswelke zi} nodig achten voor de uitoefening van hun taak.

Artikel 14

HOOFDSTUK6 PERSONEELEN 0RGANlSA'l'lE
Regiomanager
Artikel 15
De regiomanager wordt aangestuurddoor de voorzitter vanhet DB.
die
Het DB bespreekt het functioneren van de regiomanager met de gemeente 'es«Hedogenbosoh,
tot aanstelling van de regiomanager overgaat.
De regiomenager is de ambtelijke secretarisvan de BRGenhet DB.
De regiomanager heeft de dagel?kse leiding overde Regionale Werkorganisatie.
Het DB kan een instructievaststellen voorde regiomanager.

t

l
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Regionale werkorganisatie
Artikel 16
Het samenwerkingsverbandwordt ondersteunddoor de regionale werkorganisatie.Tot de
regionale werkorganisatie wordt in ieder geval gerekend de regiomanageren al hetpersoneel dat
de
ten behoeve van dit samenwerkingsverbandis of wordt beschikbaargesteld vanuit
convenantpartners.
De regionale werkorganisatie valt onder de dagelijkse leiding en directe verantwoordelijkheid van
de regiomanager.
Het DB besluit, binnen het door de BRG vastgestelde financiele kader, over de organisatie, de
omvang en de werkwijze van de regionale werkorganisatie.
De regiomanager bespreekt het functionerenvan de medewerkerswerkzaam bij de regionale
werkorganisatie met de oonvenantperlner die de betreffende medewerkerheeftaangesteld.
indien een aparte entiteit als bedoeldonder artikel 5 iid 5 is opgericht,welke aparte entiteitover
een eigen directie beschikt en ook in zijn eigen ondersteunendefuncties voorziet, zal sprake zijn
van een functionele samenwerking tussen regiomanageren regionalewerkorganisatie van het
samenwerkingsverband enerzijds en directie en ondersteunendefuncties van de aparte entiteit

.

i

anderzijds.

BEPALINGEN
HOOFDSTUK 7 FINANCIELE
regiofonds
Het
17
Artikel
Het regiofonds wordt gevormd om de economische structuurversierking van de regio, alsmede de
leei~en vestigingsklimaatactief te kunnen
rond woon-,
daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden
ondersteunen.
Het regioionds wordt gevoed uit de bijdragen van convenantpartners. Andere partijen, zoals de
provincie Noord~Brabanl, kunnen bijdragen aan het regioionds.
Maximaal25% van het regioforrds is bestemdvoor de algemene kosten die uit het
Bestuursoonvenantvoortvloeien. Het gaat hierbij om de kosten voor de regionale werkorganisatie,
De
ondersteuning, enoommonicatie.
waaronder de regiomanager, huisvesting, secretariële
van de
uitzondering
met
kosten van de inzet van ambtenaren voor deregionalewerkorganisatie,
gaat
het
kosten van de regiomanager, zullen niet uit hetregiofonds worden vergoed. Tevens
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De BRG legt iedere drie jaar, een voorstel over de hoogte van de bijdragen van de
convenantpartners, ter besluitvormingvoor aan de gemeenteraden, via de colleges van
burgemeester en wethouders van de convenantpartners.
De bijdrage van gemeenten wordt gebaseerd op inwoneraantallen.
Voor de berekeningvan de
bedoelde bijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan
dat, waarvoorde bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden
aangehouden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte
bevolkingscijfers.
De bijdrage van de beide waterschappen bedraagt
van het totaalbedrag ingebracht door de
overige convenantpartners niet zijnde de waterschappen. De beide waterschappen bepalen in
onderling overleg welk aandeel van dat totaalbedrag door hen wordt ingebracht.
De BRG stelt voor het aanvragen, toekennen en bestedenvan een bijdrage uit het regiofonds
vooraf regels en voonrvaarden vast welke ter kennis worden gebracht aan de convenantpartners.

Artikel 18
Begroting, jaarrekening!-verslag
De BRG stelt elk kalenderjaar voor 1 juli de ontwerpbegroting op voor het volgende begrotingsjaar
en zendt deze, vergezeld van een toelichting en een meerjarenplan waarin de te verwachten
ontwikkelingen, activiteiten en middelen aan de convenantpartners kenbaar wordt gemaakt,
onverwijld via de colleges van burgemeester en wethouders toe aan de gemeenteraden van de
convenantpartners met het verzoek aan de raden hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar
voren te brengen.
De gemeenteraden van de convenantpartners kunnen de BRG voor 1 oktober van hun zienswijze
omtrent de ontwerpbegroting doen blijken.
ln de begroting wordt aangegeven de door elke deelnemer voor het jaar, waarop de begroting
betrekking heeft, verschuldigde bijdragen.
De BRG stelt de detinitieve begroting vast uiterlijk 1 november van het jaar, voorafgaand aan dat
jaar waarvoorde begroting moet dienen.
Terstond na de vaststelling wordt daarvan mededeling gedaan, via de colleges van burgemeester
en wethouders, aan de gemeenteraden van de convenantpartners. indien de vastgestelde
begroting afwijkt van de ontwerpbegroting wordt deze eveneenster kennis van de gemeenteraden
gebracht, inclusief de motivering op welke wijze de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en in
de besluitvorming zijn betrokken.
Naast een begroting voor het aanstaande boekjaar wordt een meerjarenplan gepresenteerd
waarin de te verwachten ontwikkelingen, activiteiten en middelen aan de convenantpartners
kenbaar gemaakt worden.
De BRG stelt jaarlijks voor 1 april de jaarrekening met jaarverslag over het voorafgaande
kalenderjaar vast. Van de vaststelling doet de BRG, via de colleges van burgemeester en
wethouders, mededeling aan de gemeenteraden van de convenantpartners.
Met betrekking tot (tussentijdse) wijzigingen van de begroting, niet vallend binnen de
oorspronkelijke begroting, is het bepaalde in dit artikel voor zover mogelijk van overeenkomstige
toepassing.
Wijzigingen in de door de BRG vastgestelde begroting kunnen, indien daarmee de oorspronkelijke
begroting niet wordt overschreden, plaatsvinden door onderlinge verschuiving van inkomsten en
uitgaven binnen de programmasof thema's van de begroting. De BRG informeert de
convenantpartners hierover conform artikel 13.
Artikel 19
Betaling
De convenantpartners betalen jaarlijks voor 1 februari van het betreffendejaar de verschuldigde
bijdrage. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6:119a van het
Burgerlijk Wetboek verschuldigd, welke bij AMvB wordt vastgesteld en wordt gepubliceerd in het
Staatsblad.
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HOOFDSTUK 8 LO0PTlJD, WIJZIGING EN BEEINDIGING
Totstandkoming, inwerkingtreding en duur
Artikel 20
De afspraken in deze overeenkomst zullen niet eerder juridisch bindendzijn dan nadat de
gemeenteraden en de algemene besturen hiermee hebben ingestemd.
Dit convenant is gesloten voor een bepaalde duur. Het treedt in werking op de dag van
ondertekening daarvan op 1 januari 2014, of zoveel later als tot ondertekening daarvan is
overgegaan, en met een looptijd van 3 jaar.
Dit convenant treedt in de plaats van alie voorgaande convenanten. Een eventueel batig saldo in
het regioionds naar aanleiding van de convenantperiode 2011-2014 zal overgaan naar de nieuwe
oonvenantperiode 2014-2016.
Ten aanzien van wijzigingen geldt het volgende:
Wijziging van het convenant kan uitsluitend geschieden indien de convenantpartners dit
gezamenlijk overeenkomenbij eensluidende besluiten van de daartoe bevoegde
bestuursorganen van de convenantpartners
Vifijzigingen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
Aanpassingen of wijzigingen waarovertussen de convenantpartners overeenstemming is
bereikt, zullen als bijlage aan deze overeenkomst worden gehecht
Ten aanzien van de beëindiging van het oonvenant geldt het volgende:
Beëindiging van het convenant kan uitsluitend geschieden indien de convenantpartners
dit gezamenlijk overeenkomen bij eensiuidende besluiten van de daartoe bevoegde
bestuursorganen van de convenantpartners.
Tussentijdse eenzijdige opzegging door een der convenantpartners kan slechts schriftelijk
geschieden door mededeling aan de overige convenantpartners.
De opzegging genoemd in lid 5 sub b hiervoor kan pas worden geefiectueerd indien
partijen in een bijzonder gezamenlijk overleg de reden voor opzegging hebben besproken
en zich tot het uiterste hebben ingespannen om deze ln de geest van deze overeenkomst
op te lossen.
ln geval van ontbinding van het convenant stelt de BRG, de colleges van burgemeester
en wethouders van de convenantpartners gehoord, een liquidatieplan vast. Het
liquidatieplan voorziet in ieder geval in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot
deelneming in de ?nanciele gevolgen van de ontbinding naar rato van ieders inleg. ln
gevat van een positief saldo wordt het restant naar rato van ieders inleg verdeeld over de
convenantpartners.
indien een convenantpartner tussentijds de overeenkomst opzegt is hij gehouden de
jaarlijkse bijdrage te voldoen tot einde looptijd van het convenant.
Bij tussentijdse opzegging van het convenant stopt voor desbetreffendeconvenantpaitner
portefeuillehoudersoverleg(gen).
elke deelname aan de BRG, het DB en het

HOOFDSTUK 9 GESCHILLENBESLECHTING
Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 21
1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan
wel van nadere overeenkomsten die daan/an het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht
door de bevoegde burgerlijke rechter te 's-Hertogenbosch.

HOOFDSTUK 10 OVERGANGS-EN SLOTBEPAUNGEN
Onvoorziene omstandigheden
Artikel 22
Mochten zich acute onvoorziene omstandigheden voordoen waarin dit convenant niet voorziet dan
neemt de BRG een besluit en worden de convenantpartners daarvan per omgaande in kennis gesteld.
Andere onvoorziene omstandigheden worden voorgelegd aan de convenantpartners.
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Artikel 23
Evaluatie
Het convenant en de uitvoering daarvan wordt uiterlijk in 2016 geëvalueerd. Deze evaluatie wordt
door de BRG voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethoudersvan de
convenantpartners. Aan de hand van een financiele en inhoudelijke beoordelingwordt bekeken of de
met de samenwerking beoogde doelen efficient en effectief worden bereikt en worden voortgezet. De
colleges van burgemeester en wethouders bepalen zelf of de financielebeoordeling aanleiding geeft
tot het informerenvan de gemeenteraad en zullen hiertoe zelf overgaan.
Artikel 24
Citeertitel
Dit convenant wordt aangehaald als 'Bestuursconvenant
regionale samenwerking Noordoost Brabant
2014-2016'.

Artikel 25
Bijlagen
Van dit convenant maken onlosmakelijk deel uit de navolgende bijlage:
Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma, AgriFood NoordoostBrabant “Excellente
AgriFood regio", zoals vastgesteld in alle gemeenteraden en algemeen besturen van de
convenantpartners in december 2013 en januari 2014.

ONDERTEKENING
Aldus opgemaakt in 22-voud en getekend te Sint-Michielsgestelop 19 februari 2014, door:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze, te dezen vertegenwoordigd
door de burgemeester, mevrouw
Moorman

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, te dezen vertegenwoordigd
door de burgemeester, de heer
Bos

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer, te dezen vertegenwoordigd
door de burgemeester,
eer
van Soest

Rsc,

het colle
an burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, te dezen vertegenwoordigd
door e burgemeester, de heer
Buijs
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het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, te dezen vertegenwoordigd
Hillenaar
door de burgemeester, de heer

het college van burgemees
e heer
door de burgemeest

houders van de gem
Roolvink

te Grave, te dezen vertegenwoordigd

ste en wethouders van de gemeente Haaren, te dezen vertegenwoordigd
van den Dungen
e heer

het college van burge
door de loco-burge

urgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, te dezen vertegenwoordigd
het college va
van der Poel
door de looo-burgemeester, de heer

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, te dezen vertegenwoordigd
Bakermans
door de burgemeester, de heer

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk.te dezen
A steijn
vertegenwoordigd door de b rgem
r de heer

an d gemeenteMill en Sint Hubert, te dezen
het college van bugge est e wethou
Walraven
de heer ing.
door de burgemee
V
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het college van burgemeester en wethouders
de loco-burgemeester, de heer van Loon

de gemeente Oss, te dezen vertegenwoordigd door

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch,
te dezen
vertegenwoordšgd door de burgemeester, de heer
Rombouts

het coltege van burgemeester en
door de burgemeester, mevrouwJ

het college van burgemeeste en
vertegenwoordigd door weth u

o

G

e

e

de heer

an de gemeente Schijndel, te dezen vertegenwoordigd
n Bergeijk

rw an de gemeente Sint Anthonis, te dezen

Bollen

het ooliege van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michietsgestet,te
dezen
vertegenwoordigd door e burgemeester, de heer
Pommer

het cotlege van burgemeester
vertegenwoordigd door de bu

2

het college van burgemeester
door de burgemeester, de heer

rouders van de gemeente Sint~Oedenrode,
te dezen
ter, de heer
Maas

ethouders van de gemeente Uden, te dezen vertegenwoordigd
He?egers
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het coltege van burgemeester en wethouáersvan de gemeente Veghel, te dezen vertegenwoordigd
door de burgemeester, mevrouw LR. Adema

van
het col
door d burgem

rgemeester en wethouders van de gemeente Vught, te dezen vertegenwoordigd
ter, de heer
van de Mortel

het dageišjks bestuur van waterschap Aa en Maas, te dezenvertegenwoordigd door de diikgraaf, de
Verheijen
heer

het dagelijks bestuur van waterschap De Dommei, te dezen vertegenwoordigd door de watergraaf, de
Glas
heer
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