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Gemeenterood

ffi Landerd
RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 880-2020

Agend ap u nt: Reg

io na

le sa me nwe rking 2021 -2024

De raad van de gemeente Landerd;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 2l januari 2020;

BESLUIT:
De regionale samenwerking in Noordoost Brabant voor de jaren 2021tot en met2024 te
continueren door voor:

1. Regio Noordoost Brabant:

a.

b.

c.

Vaststellen van de Samenwerkingsagenda'Richting 2030'van Regio Noordoost Brabant
met dien verstande dat daarin de punten 3 Um 6 zoals genoemd in het addendum worden
opgenomen;
Kennisnemen van het basisdocument voor de samenwerkingsafspraken van Regio
Noordoost Brabant en instemmen met het aanvullen van deze afspraken met de punten 1 en
2 van het addendum;
lnstemmen met het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant'regionale
samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024' met dien verstande dat hierin de
punten 1 en2 van het addendum worden opgenomen.

2. Stichting AgriFood Capital:
a. Kennis te nemen van de nieuwe Strategische Agenda van de Stichting AgriFood Capital.
3. ln te stemmen met een financiële bijdrage van € 3,00 per inwoner per jaar voor Regio Noordoost
Brabant voor de periode 2021 tot en met 2024, waarvan in beginsel € 1 ,44 per inwoner per jaar
aan AgriFood Capital BV wordt toebedeeld.

4. Noordoost Brabant Werkt:
a. Kennis te nemen van de strategische WERKagenda
b.

'Op weg naar 2030" van Noordoost

Brabant Werkt;
ln te stemmen met financiële bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar aan de strategische
WERKagenda 'Op weg naar 2030'van Noordoost Brabant Werkt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Landerd van 28 mei 2020
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