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Samenvatting
In uw vergadering van 26 mei 2016 heeft uw raad besloten het Bestuursconvenant te verlengen
met een periode van drie jaar. Gebleken is, dat er een voorkeur bestaat voor verlenging van het
Bestuursconvenant met vier jaar. Daarom wordt dit onderwerp opnieuw aan uw raad voorgelegd.
Voorgesteld besluit :
Instemmen met intrekking van het besluit van 26 mei 2016 en met verlenging van het
Bestuursconvenant voor een periode van vier jaar (2017 – 2020).
Inleiding/probleemstelling:
In uw vergadering van 26 mei 2016 heeft uw raad besloten het Bestuursconvenant te verlengen
met een periode van drie jaar. Reden hiervoor was, dat het bestuursconvenant ook eerder voor
een periode van drie jaar was verlengd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In december 2013 heeft uw raad het Bestuursconvenant voor de periode van 2014 – 2016
vastgesteld.
Beoogd resultaat:
Van uw raad wordt gevraagd in te stemmen met verlenging van het Bestuursconvenant regionale
samenwerking Noordoost Brabant.
Keuzemogelijkheden:
Er kan voor worden gekozen niet in te stemmen met verlenging van het Bestuursconvenant met
ene periode van vier jaar.
Argumenten:
Verlenging van het Bestuursconvenant voor een periode van drie jaar sloot aan bij de eerdere
periode van drie jaar.
Het voorstel voor verlenging met een periode van vier jaar is erop gebaseerd, dat de periode van
vier jaar in lijn is met het einde van de Strategische Agenda en het bijbehorende
Uitvoeringsprogramma Agrifood Capital.
Ook voor het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst van Agrifood Capital Werkt! heeft uw
raad besloten voor de periode tot en met 2020.
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Financiële gevolgen en dekking:
Uw raad heeft eerder besloten de bijdrage van €3,- per inwoner per jaar structureel in de
begroting op te nemen. In de dekking is daarmee voorzien.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
Vindt plaats vanuit Agrifood Capital.
Uitvoering en evaluatie:
De gemeente Boekel blijft bestuurlijk in de Bestuurlijke Regiegroep, de
Portefeuillehoudersoverleggen en de Klankbordgroep raadsleden nauw bij Agrifood Capital
betrokken.
Voorstel:
Instemmen met intrekking van het besluit van 26 mei 2016 en met verlenging van het
Bestuursconvenant voor een periode van vier jaar (2017 – 2020).
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Bijlagen ter inzage:
Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2014 – 2016.
Raadsvoorstel verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Concept-raadsbesluit.
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