UITNODIGING
Verenigde voorbereidende bijeenkomst Regio Noordoost Brabant
woensdag 19 februari 2020, 19.30 – 22.30 uur
Raadhuis Oss, Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss
Beste leden van de gemeenteraden en algemene besturen waterschappen Regio Noordoost Brabant,
(cc. betrokken ambtenaren)
Graag nodigen wij u uit voor een verenigde voorbereidende bijeenkomst (VVB) van de
gemeenteraden en algemeen besturen waterschappen van Regio Noordoost Brabant. Deze
bijeenkomst is bedoeld om u als raadslid of AB-lid van het waterschap1 zo goed mogelijk in positie te
brengen voor de besluitvorming over de regionale samenwerking in Regio Noordoost Brabant. Het is
een experiment dat we dit zo doen en is voortgekomen uit het verbetertraject wat we het afgelopen
jaar met elkaar hebben doorlopen.
Ideeën delen en toetsen
Onder leiding van Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant, gaan we deze avond ideeën
over de samenwerking met elkaar delen en toetsen. Leden van het Dagelijks Bestuur van Regio
Noordoost Brabant zullen daarbij een inhoudelijke reactie geven op eventuele suggesties en
wijzigingsvoorstellen. Er zijn ook vertegenwoordigers van AgriFood Capital en Noordoost Brabant
Werkt beschikbaar. De uitkomsten van de VVB kunt u vervolgens meenemen naar de formele
besluitvormingsmomenten in uw eigen raad.
Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. In de vooraankondiging lichtten we al de uitgangspunten
van deze bijeenkomst toe. We hebben ze nogmaals bijgevoegd (zie bijlage). De voorstellen zijn
opgenomen in de regionale Ibabs ‘NOB’, onder ‘toon agenda’. Suggesties of wijzigingsvoorstellen
voor de regionale samenwerking kunt u vóór 17 februari 2020, 9:00 uur indienen bij de griffie van de
gemeente Meijerstad (griffie@meierijstad.nl). De formats hiervoor staan ook in de regionale Ibabs
‘NOB’.
Aanmelden
Wij vragen u zich aan te melden via deze aanmeldlink. Registreren is nodig om mee te kunnen
stemmen over de ingebrachte wijzigingsvoorstellen en suggesties.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Graag tot ziens op 19 februari 2020!
Met vriendelijke groet,
Namens de Bestuurlijke Regiegroep

René Peerenboom
Regiomanager Noordoost Brabant
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Hierna wordt met ‘raadsleden’ ook de ‘AB-leden van de waterschappen’ bedoeld.
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Bijlage: toelichting Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst
Waarom een verenigde voorbereidende bijeenkomst?
Deze bijeenkomst komt tot stand in afstemming met het bestuur van Regio Noordoost Brabant
en de griffies van de aangesloten gemeenten en waterschappen. Doel van de verenigde
voorbereidende bijeenkomst is om als raadsleden met elkaar te spreken over de nieuwe
samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van Regio Noordoost Brabant en de manier waarop we de
samenwerking vorm gaan geven de komende jaren.

Wat is de status van een verenigde voorbereidende bijeenkomst?
De verenigde voorbereidende bijeenkomst is aan te merken als een informele raadpleging van de
raadsleden van alle raden en waterschappen aangesloten bij Regio Noordoost Brabant. Het is
uitdrukkelijk geen bijeenkomst met een formele status en de uitkomst van de raadpleging heeft dan
ook geen rechtsgevolg. Onderwerp van raadpleging is de nieuwe samenwerkingsagenda en
convenant, die opgenomen zijn in de regionale Ibabs ‘NOB’, onder ‘toon agenda’. Daarnaast ontvangt
u via uw college of DB waterschap een lokaal raadsvoorstel respectievelijk bestuursvoorstel.
In de bijeenkomst kunnen raadsleden en AB-leden van de waterschappen met elkaar in gesprek over
suggesties en/ of wijzigingsvoorstellen voor de samenwerkingsagenda . Raadsleden kunnen vooraf
suggesties en/of wijzigingsvoorstellen indienen. In de bijeenkomst wordt gekeken of er al of niet een
meerderheid is voor deze suggesties en voorstellen. Zo ja, dan zijn aan te merken als een advies aan
de individuele raden. Het zijn immers de raden en de algemeen besturen van de waterschappen die
afzonderlijk beslissen of ze suggesties (te vergelijken met een motie, maar zonder status) en/of
wijzigingsvoorstellen (te vergelijken met amendement, maar zonder status) willen meenemen bij hun
besluitvorming tot instemming van de regionale samenwerkingsagenda.

Is de bijeenkomst openbaar?
De verenigde voorbereidende bijeenkomst is openbaar, maar alleen de afzonderlijke raadsleden van
de aangesloten raden en waterschappen hebben een stemmogelijkheid. Aangemelde raadsleden en
AB-leden van de waterschappen ontvangen hiervoor bij registratie een inlogcode.

Hoe kan ik een suggestie of wijzigingsvoorstel indienen?
Ieder raadslid, fractie of combinatie van raadsleden en fracties kunnen een suggestie of
wijzigingsvoorstel indienen. Wij verzoeken u hiervoor gebruik te maken van de formats en om uw
suggestie ofwel wijzigingsvoorstel vóór 17 februari 2020, 9:00 uur in te dienen bij de griffie van de
gemeente Meijerstad (griffie@meierijstad.nl). De formats zijn opgenomen in de regionale Ibabs
‘NOB’.
De suggesties en wijzigingsvoorstellen worden gedeeld via het Ibabs ‘NOB’. Op deze manier kunnen
raadsleden tijdig kennis nemen van ieders ideeën en geeft het de portefeuillehouders van Regio
Noordoost Brabant de mogelijkheid om op 19 februari 2020 goed te reageren op de suggesties en
wijzigingsvoorstellen.
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Hoe wordt een suggestie of wijzigingsvoorstel behandeld?
Een suggestie of wijzigingsvoorstel wordt in de verenigde voorbereidende bijeenkomst behandeld als
de indiener ervan ook zelf aanwezig is. Suggesties of wijzigingsvoorstellen die ongeveer van gelijke
strekking zijn dan wel sterk in elkaars verlengde liggen, worden gegroepeerd behandeld.
Per suggestie of wijzigingsvoorstel hanteren we als vergaderorde:
- eventuele nadere toelichting door de indiener(s);
- reactie betreffende regionale portefeuillehouder
- vragen aanwezige raadsleden
- stemming.

Hoe werkt dat stemmen?
Ieder aanwezig raadslid van een aangesloten gemeente heeft één stem. Raadsleden kunnen zich niet
laten vervangen. De wijze van stemmen gaat via een app en wordt bij aanvang van de vergadering
toegelicht. Om mee te kunnen stemmen is het van belang dat u zich tijdig aanmeldt en bij
binnenkomst meldt bij de registratietafel.
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