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Samenvatting
Het Bestuursconvenant voor de Regio Noordoost Brabant zegt dat de gemeenteraden voor 1
oktober hun zienswijzen omtrent het jaarplan en de ontwerpbegroting kunnen doen blijken. Thans
wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op het jaarplan en de
ontwerpbegroting van 2018.
Voorgesteld besluit :
Besloten wordt kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en het jaarplan en begroting 2018
Noordoost Brabant en geen zienswijze tegen het jaarplan en de begroting 2018 in te dienen.
Inleiding/probleemstelling:
De Regio Noordoost Brabant, partner in Agrifood Capital, heeft over het jaar 2016 verantwoording
afgelegd in haar jaarrekening. Dit stuk wordt hierbij ter kennisneming aangeboden.
Daarnaast heeft de Regio haar plannen voor 2018 vastgelegd in een jaarplan en een begroting.
Ingevolge het convenant kunt u over dit plan en de begroting uw zienswijze indienen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op grond van het eerder gesloten convenant 2017 – 2020 inzake de regionale samenwerking
Noordoost Brabant wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen omtrent
het jaarplan en de begroting.
Beoogd resultaat:
Komen tot vaststelling door de Bestuurlijke Regiegroep van het jaarplan en de begroting 2018.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan desgewenst een zienswijze indienen.
Argumenten:
Volgens artikel 18, lid 7 van bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost-Brabant 2017
tot en met 2020 wordt dit jaarstuk ter kennisname aan u aangeboden
De bestuurlijke regiegroep heeft deze jaarrekening op 15 mei 2017 vastgesteld. De bestuurlijke
regiegroep bestaat uit de burgemeesters en waterschapsbestuurders van de regio. Een deel van
het overschot van de jaarrekening wordt ingezet voor het financiering van nieuw beleid. Dit zijn
onder meer activiteiten voor het jaar van de gastronomie in 2018, het leisure ontwikkelfonds en
een bijdrage aan de versnellingsafspraken voor de energieagenda, innovatieve hotspots en vitale
landbouw.
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Hiermee wil de regio werken aan een duidelijker en meer gedragen jaarplan voor de regio
De zienswijzen die een aantal gemeenteraden over het jaarplan 2017 gaven worden
meegenomen in het plan voor 2018. Samenvattend zijn door de raden de volgende zienswijzen
gegeven:
a. proces totstandkoming
b. verbreding draagvlak
c. formuleren afrekenbare doelstellingen
d. in balans brengen ambitie (versnellingsafspraken) met capaciteit en middelen
De regio heeft inmiddels een gedeelte van deze zienswijzen meegenomen in het opstellen van
het jaarplan 2018. Zo wordt het proces zoveel mogelijk gelijkgeschakeld met het zienswijzeproces
voor de gemeenschappelijke regelingen en worden de bestuurders via de betrokken
portefeuillehouders-overleggen intensiever betrokken bij de totstandkoming van het plan.
Daarnaast is aandacht voor het formuleren van afrekenbare doelstellingen en het beschikbaar
stellen van voldoende capaciteit en middelen.
Naar de mening van burgemeester en wethouders heeft de Bestuurlijke Regiegroep goed op de
ingebrachte zienswijzen op de stukken van 2017 gereageerd. Het jaarplan en de begroting 2018
zijn inhoudelijk verbeterd en sneller aangeleverd.
De gemeenten zijn via de portefeuillehouders nadrukkelijk betrokken bij het tot stand komen van
het jaarplan en de begroting 2018. Het jaarplan is concreter geformuleerd.
Gepland is om jaarplan en begroting 2018 op 29 juni a.s. aan de Bestuurlijke Regiegroep ter
vaststelling voor te leggen.
Financiële gevolgen en dekking:
De bijdrage aan de regio Noordoost Brabant is voor de periode 2017 – 2020 opgenomen in de
(meerjaren)begroting.
Risico’s: N.v.t.
Communicatie: N.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
Het standpunt van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de Regio.
Voorstel:
Besloten wordt kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en het jaarplan en begroting 2018
Noordoost Brabant en geen zienswijze tegen het jaarplan en de begroting 2018 in te dienen.
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