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De samenwerkingsagenda van Regio Noordoost Brabant 'Richting 2030' en het addendum vast te
stellen.
ln te stemmen met het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant 'regionale
samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021 -2024'.
ln te stemmen met de continuering van een financiële bijdrage van € 3,00 per inwoner per jaar

voorRegioNoordoostBrabantvoordeperiode202 I totenmet2024,waarvaninbeginsel€1,44
per inwoner per jaar aan AgriFood Capital BV wordt toebedeeld.
ln te stemmen met de continuering van de financiële bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar aan
de strategische WERKagenda 'Op weg naar 2030' van Noordoost Brabant Werkt.
De financiële effecten te betrekken in het financieel beeld van de begrotingsnotitie 2021.

Inleiding
De samenwerking ín de regio Noordoost-Brabant vindt plaats op basis van een op l9 februari2O'r4
met de I 7 gemeenten en 2 waterschappen overeengekomen convenant. Dit convenant regelt de

samenwerking van de overheden (gemeenten en waterschappen) in Regio Noordoost Brabant en de
samenwerking van deze overheden met de ondernemers en onderwijs binnen AgriFood Capital. ln
2016 hebben de regiopartijen besloten om het convenant te actualiseren en te verlengen tot en met
2020. ln 20.l6 is ook een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen van het regionale
arbeidsmarktprogramma, dat wordt uitgevoerd door de samenwerking van ondernemers, onderwijs,
sociale partners en overheden in Noordoost Brabant Werktr.

I Van 2016-2019

was de naam uan deze samenwerking: AgriFood Capital Werkt!

lngevolge het convenant heeft elke gemeente jaarluks € 3,- per inwoner voor Regio Noordoost Brabant
en AgriFood Capital beschikbaar gesteld. De beide waterschappen stellen jaarlijks gezamenlijk een
bijdrage beschikbaar ter grootte van 6,5% van de som van de gemeentelijke bijdragen voor Regio
Noordoost Brabant en AgriFood Capital. Voor het uitvoeren van het regionaal arbeidsmarktbeleid wordt
door elke gemeente jaarlijks € 1 ,- per inwoner aan Noordoost Brabant Werkt beschikbaar gesteld2.
Dit voorstel gaat over de voortzetting van de samenwerking vanaf 202 l. De drie genoemde regionale
organisaties verzoeken de colleges en dagelrjkse besturen van de waterschappen om dit voorstel ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad respectievelijk algemeen bestuur waterschap3.

Beoogd effect
Het continueren van de samenwerking in de regio voor de overheidssamenwerking van Regio
Noordoost Brabant, van de samenwerking tussen overheden, onderwijs en ondernemers in Stichting

Agrifood Capital en in het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt meegenomen in de uitwerking van de opgaven zoals genoemd in de
samenwerkingsagenda's.

Argumenten
l. l.De opgaven stoppen niet bij de gemeentegrens
De huidige opgaven stoppen niet bij de gemeentegrens. Opgaven zijn gemeentegrens overstugend.
Denk hierbij aan de transitie van de landbouw, de huisvesting van arbeidsmigranten of ruimte voor
bedrijven om zich te vestigen. Voor dergelijke vraagstukken is niet de gemeentegrens bepalend. Door
goede afspraken te maken over de aanpak met de buurgemeenten, kan tot een beter resultaat worden
gekomen.
1.2 Samen krÍjg je meer voor elkaar
Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak 'Van lossen kralen naar een sterke corridor'. Door in de regio
samen te werken aan de bereikbaarheidsvraagstukken rondom de A50, heeft het rijk de A50
prominenter op de agenda gezet en is er een bedrag van .l03 miljoen Euro gereserveerd voor de
bereikbaarheidsaanpak.
5.

I

De gemeenteraad is het besluitvormend orgaan over de inzet van de gemeentelijke middelen.

De samenwerking in de regio Noordoost-Brabantvindt plaats op basis van een op l9 februari20l 4
met de I 7 gemeenten en 2 waterschappen overeengekomen convenant. Dit convenant regelt de

samenwerking van de overheden (gemeenten en waterschappen) in Regio Noordoost Brabant en de
samenwerking van deze overheden met de ondernemers en onderwijs binnen AgriFood Capital.

ln 2016 hebben de regiopartijen besloten om het convenant te actualiseren en te verlengen tot en met
2020. ln 2016 is ook een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen van het regionale

2

Exclusief gemeente Heusden, want deze gemeente zit in een andere arbeidsmarktregio.
3 Waar we spreken over gemeenteraden, bedoelen we ook de algemene besturen van de
waterschappen. En waar we spreken over colleges van burgemeester en wethouders,
bedoelen we ook de dagelijkse besturen van de waterschappen.
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arbeidsmarktprogramma, dat wordt uitgevoerd door de samenwerking van ondernemers, onderwijs,
sociale partners en overheden in Noordoost Brabant Werkt+.
lngevolge het convenant heeft elke gemeente jaarluks € 3,- per inwoner voor Regio Noordoost Brabant
en AgriFood Capital beschikbaar gesteld. De beide waterschappen stellen jaarlijks gezamenlijk een
bijdrage beschikbaar ter grootte van 6,5% van de som van de gemeentelijke bijdragen voor Regio
Noordoost Brabant en AgriFood Capital. Voor het uitvoeren van het regionaal arbeidsmarktbeleid wordt
door elke gemeente jaarlijks € I ,- per inwoner aan Noordoost Brabant Werkt beschikbaar gesteld. De
raad wordt gevraagd om, in navolging van het convenant, akkoord te gaan met de financiële bijdrage.
Voor een uitgebreide argumentatie wordt verwezen naar bijlage I .

Kanttekeningen

l.l

De opgaven kunnen gaandeweg nog veranderen
De samenwerkingsagenda's geven richting aan waar we als regio naar toe willen. De agenda's kijken
vooruit naar 2030. Tegelijkertijd verandert de wereld snel en werken we als regio ook samen met

andere partners. De samenwerkingsagenda's kunnen daardoor ook niet statisch van karakter zijn. Het
kan voorkomen dat onderwerpen uit de agenda's de komende jaren belangrijker of minder belangrijk
worden of dat er nieuwe opgaven bijkomen. ln de jaarprogramma's volgend op deze (middellange
termijn) agenda's kan daar verder invulling aan worden gegeven.

Financiën
De basisbijdragen aan de regionale samenwerking waren in de voorgaande periode totaal € 4,00 per

inwoner:
I

.

2.

€ 3,00 per inwoner per jaar voor Regio Noordoost Brabant, waarvan inbegrepen een vaste jaarlij

kse

brldrage aan AgriFood Capital van (€ I .006.000).
€ I,00 per inwoner per jaar voor Noordoost Brabant Werkt.

Voorgesteld wordt deze bedragen in beginselte handhaven voor de periode 2021-2024. De middelen
voor AgriFood Capital worden ook gekoppeld aan inwonersaantallens. De verdeling van de € 4,00 per
inwoner wordt dan:
l € I,56 per inwoner perjaar voor Regio Noordoost Brabant.
2. € 1,44 per inwoner per jaar voor AgriFood Capital.
3. € I,00 per inwoner perjaar voor Noordoost Brabant Werkt.
Deze uitgaven waren voor de looptijd van de vorige strategische agenda opgenomen in onze

begroting. Voorgesteld wordt om deze reservering te continueren voor de looptijd van de nieuwe
samenwerkingsagenda.
Naast de basisbijdragen kunnen additionele menskracht en middelen nodig zijn. De opgaven worden
opgepakt met een 'coalitie van de bereidwilligen'. Wie mee wil doen, bepaalt mede de ambitie en de
inzet van capaciteit en middelen. Deelnemers van zo'n coalitie kunnen daarbij gebruik maken van
bestaande budgetten en capaciteit van de eigen gemeente. De portefeuillehouders hebben een grote
rol bij de invulling van de regionale jaarplannen en begrotingen. De jaarplannen en begrotingen
worden ook voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

a Van 2016-2019 was de naam van deze samenwerking: AgriFood Capital Werkt!
s Uitiaarverslag 2018 van Regio Noordoost Brabant is gebleken dat dit omgerekend € 1,44
per inwoner is.
3

Afstemming gemeente Landerd
Zware afstemmingsprocedure: op basis van het protocol met de gemeente Landerd is er hier sprake
van een zware afstemmingsprocedure. ln Landerd wordt dit onderwerp gelijktijdig behandeld.

Communicatie
Niet van toepassing

Vervolg
De agenda's van Regio Noordoost Brabant, Stichting Agrifood Capital en Noordoost Brabant Werktl
worden uitgewerkt in jaarplannen en begrotingen en gemonitord middels jaarverslagen en

jaarrekeningen.

Bijlagen
Bijlage: Basis raadsvoorstel, inclusief link naar de drie agenda's
Bijlage: Raadsbesluit

Klik hier voor de link naar de samenwerkingsagenda als i-report
Cebruikersnaam is: AgendaNOBrabant
Wachtwoord is; SamenRichting2030!
Bijlage I : Samenwerkingsagenda Regio Noordoost-Brabant
Bijlage 2: Concept Strategische agenda Agrifood Capital 2030
Bijlage 3: Strategische werkagenda Noordoost Brabant Werktl
: Same nwe rki ng safsprake n basis Reg io Noordoost- Brabant
Bijlage 5: Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost-Brabant
Bij

lage
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Bijlage 6: Addendum op samenwerkingsagenda n.a.v. Voorbereídende Verenigde Bijeenkomst
Bijlage 7: Verslag Voorbereidende Verenigde Bijeenkomst van gemeenteraden d.d. l g februari 2020

Uden,24 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Uden

de

secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers
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