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Aanleiding
In december 2016 heeft de Bestuurlijke Regie Groep (burgemeesters deelnemende
gemeenten en bestuurders waterschappen) van de Regio NoordOost Brabant ingestemd
met de concept begroting en jaarplan voor het jaar 2017. De gemeenteraad wordt
gevraagd om zienswijzen te geven en wel vóór maart 2017 omdat de betreffende
stukken geagendeerd staan voor bestuurlijke besluitvorming op 16 maart 2017.
Nadere toelichting
Zoals te doen gebruikelijk bij samenwerkingsverbanden, is door de Regio Noord-Oost
Brabant met o.a. de deelnemende gemeenten afgesproken dat beleidsvoornemens en
begrotingen aan de gemeenteraden worden overgelegd en om zienswijzen gevraagd
wordt. Daarover zijn met o.a. de GR’s procesafspraken en planningen gemaakt die
geduid worden met de naam “Klitsie-methode”.
Hoewel de Regio NoordOost Brabant aangeeft zich te willen houden aan die afspraken
wordt vastgesteld dat wordt afgeweken van die methode. Te doen gebruikelijk is dat
deze (concept)stukken worden voorgelegd in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop
o.a. de begroting of het beleid betrekking heeft.
De Regio NoordOost Brabant legt nu haar concept-begroting en jaarplan 2017 pas voor
en is daarmee bijna 1 jaar later dan te doen gebruikelijk. Nu zouden eigenlijk de plannen
voor 2018 gepresenteerd moeten worden.
Ons college heeft bij eerdere gelegenheden al eens opgemerkt dat er afgeweken wordt
en dat dat procedurele en planmatige vervelende consequenties zal hebben (zie
Convenant met AFC of de jaarrekening 2015 van de Regio NoordOost Brabant).
Zolang de Regio NoordOost Brabant binnen het budget blijft dat is toegekend of
vrijgemaakt in de begrotingen van gemeenten, zijn er in materiële zin nauwelijks tot
geen problemen te verwachten. Die middelen zijn nl. meerjarig en als budget vastgesteld
of vrijgemaakt en worden jaarlijks betaald aan de Regio Noord-Oost Brabant.
In de Bestuurlijke Regie Groep van december 2016 van de Regio NoordOost Brabant zijn
het jaarplan en begroting 2017 besproken en zijn twee toezeggingen gedaan over een
bijdrage voor het stagebureau (20 k) en het vervolgonderzoek oost-west (25 k). Deze
toezeggingen hadden betrekking op projecten van het Land van Cuijk.
Hierover is nog niets terug te vinden in de betreffende stukken. Navraag leert dat deze
zaken door en in de portefeuillehoudersoverleggen van de Regio NoordOost Brabant in
behandeling en dat er in die poho-overleggen tot een akkoord gekomen moet worden.
Ambtelijk en bestuurlijk wordt een vinger aan de pols gehouden opdat e.e.a. in de loop
van dit planjaar geëffectueerd wordt.
Ten aanzien van de inhoud van de stukken heeft ons college geen opmerkingen of
zienswijzen ervan uitgaande dat de twee toegezegde projecten voor het stagebureau en
het vervolgonderzoek oost-west alsnog worden opgenomen voor dit lopende jaar.
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Doeltreffendheid/ doelmatigheid
De gevolgde procedure die afwijkt van de Klitsie-methode maakt een inhoudelijke
behandeling gericht op zienswijzen lastig gezien de tijdsdruk. Het college heeft naar
aanleiding van de jaarrekening 2015 van de Regio NoordOost Brabant schriftelijk kenbaar
gemaakt dat de gehanteerde procesplanning ongewenste neveneffecten heeft op de
betrokkenheid en invloed van de gemeenteraden en dat gepleit wordt voor verbetering.
Voorgesteld wordt om een inhoudelijke reactie af te wachten.
Rol van de gemeente
De gemeente is partner in het samenwerkingsverband en financiert met de andere
gemeenten en waterschappen de middelen.
Er is echter geen sprake van een GR maar de samenwerking wordt gedragen door een
convenant. Deze Regio NoordOost Brabant is vervolgens het vierjarig bestuurlijk
convenant met Agri-Food- Capital aangegaan.
Daarom behoort de Regio NoordOost Brabant wel tot het hoofdstuk Verbonden Partijen.
Alternatieven en afwegingen
N.v.t.
Wettelijke basis
N.v.t.
Financiën
In de begroting 2017 zijn er in totaal voor €3,- per inwoner aan middelen voor 2017 voor
de Regio Noordoost Brabant beschikbaar gesteld.
Afstemming andere projecten / derden
N.v.t.
Voorlichting
N.v.t.
Voorstel
Kennisnemen van, instemmen met en geen nadere zienswijzen geven op het jaarplan en
de begroting 2017 van de Regio Noordoost Brabant op voorwaarde dat de twee projecten
t.b.v. het Land van Cuijk alsnog worden toegevoegd aan het jaarplan en financiëel
worden opgenomen in de begroting.
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Bij het onderwerp jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant horen de
volgende bijlagen:
1. Jaarplan 2017 van de Regio Noordoost Brabant
2. Begroting 2017
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