Reactie BRG op ingediende zienswijzen ‘Jaarplan en begroting 2019’
De Bestuurlijke Regiegroep (BRG) van de Regio Noordoost Brabant heeft kennis genomen van de
ingediende zienswijzen, ingestemd met onderstaande reactie en heeft de begroting ongewijzigd
vastgesteld. De ingediende zienswijzen zijn integraal in de bijlage opgenomen.

REACTIE OP INGEDIENDE ZIENSWIJZEN
Verhogen bijdrage transitie landbouw (Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert, St. Anthonis,
waterschappen Aa en Maas/De Dommel)
De prioritaire opgaven, en dan met name het thema “transitie landbouw”, verdienen een hogere
bijdrage dan thans opgenomen in de begroting. Om die reden stellen wij voor ten behoeve van het
betreffende thema een hogere bijdrage op te nemen dan thans is opgenomen in de begroting. Zulks
uiteraard binnen de reguliere bijdrage, met andere woorden er dient geschoven te worden met
middelen.
Reactie:
Het belang van de "transitie landbouw" onderstrepen wij ten zeerste. Wij stellen echter voor om
deze afweging op een later moment te maken. Door de extra bijdragen van individuele gemeenten
zijn er op dit moment voldoende middelen om de lopende en geplande acties op te pakken. De
komende maanden wordt een nadere uitwerking van het werkplan 2019 gemaakt, waardoor
duidelijker is of en hoeveel aanvullende financiering noodzakelijk is. Ook willen wij de actuele
ontwikkelingen rondom mogelijke regiodeal en Kader Vitaal Platteland, waarbij ook sprake is van
cofinanciering, betrekken bij deze afweging. We wachten de voorstellen van de verschillende
kopgroepen af om te komen tot een goede integrale afweging. Deze reactie is afgestemd met de
voorzitter van de opgave ‘transitie in de landbouw’.
Financiële bijdragen aan stichting/BV (Boxmeer)
Wij achten het van belang dat de financiële bijdragen van de andere O’s aan de stichting/BV beter in
beeld gebracht worden.
Reactie:
De financiële bijdragen van de andere partijen dan de gemeenten en waterschappen aan de triple
helix samenwerking door AgriFood Capital BV worden opgenomen in de begroting van AgriFood
Capital BV en dus niet in de begroting van de Regio Noordoost Brabant. Naast de bijdrage uit het
Regiofonds van € 1.006.000,- is in de begroting 2018 als inkomstenbron opgenomen:
• Bijdrage Provincie Noord Brabant voor uitvoering van programma “We Are Food 2018” (€
370.000,-)
• Bijdrage van Provincie Noord Brabant voor uitvoering van AgroFood Innovatie Brabant (€
100.000,-)
• Bijdrage van Stimulus voor uitvoering van OPZuid-project Foodsquad Opens Doors (€ 40.000,-)
• Bijdrage van de 5 Rabobanken uit Noordoost-Brabant vanuit samenwerkingsovereenkomst (€
41.000,-) van de Rabobank en € 100.000,- van de provincie.
De financiële bijdragen van bedrijven en onderwijsinstellingen die participeren in zitten de
afzonderlijke projecten worden niet opgenomen in begroting van AgriFood Capital BV. In de
projecten wordt namelijk altijd geparticipeerd door ondernemers, kennisinstellingen en/of andere
overheden en zijn vrijwel altijd ook de ‘eigenaar’ van het project. Daarmee wordt de totale
projectbegroting vrijwel altijd niet opgenomen in de begroting van AgriFood Capital BV. In de
begroting wordt alleen opgenomen de uitgaven (in menskracht en/of in kosten) die AgriFood Capital
BV zelf in het project maakt.
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Als voorbeeld: Het project Familievarken in Boekel (innovatiecluster integraal duurzame
varkenshouderij systeem) ligt het eigenaarschap bij een consortium van bedrijven en
kennisinstellingen. Zij zijn verantwoordelijk voor dit meerjarige project. De deelnemende bedrijven,
investeren in dit project € 1,8 miljoen. De begrootte bijdrage vanuit AgriFood Capital BV bedraagt in
2018 € 20.000,- Dit bedrag is opgenomen in de begroting van AgriFood Capital BV. Uitzondering op
deze werkwijze geldt voor die projecten waar AgriFood Capital BV zelf projecteigenaar is, zoals bij
We Are Food 2018 of Keukenbazen.
Jaarplan en begroting concreter (’s-Hertogenbosch, Boxmeer, Haaren)
Wij vragen u ervoor zorg te dragen dat de ontwerpbegroting van nu en volgende jaren meer duidelijk
en SMART wordt geformuleerd. Wij willen concrete en verifieerbare resultaten en plannen. Het
ontbreekt aan concrete doelen. We krijgen hiermee onvoldoende beeld van uw plannen en doorkijk
voor de komende periode. We verzoeken u daarom om na afloop van het jaar ook aan de
gemeenteraad terug te koppelen welke doelen er in welke mate zijn behaald.
Reactie:
De huidige cyclus met de gemeenteraden/AB’s vraagt om in het eerste kwartaal van een kalenderjaar
al een concreet jaarplan en begroting te hebben voor het jaar erop. Om deze reden is het jaarplan en
begroting bij de deelnemers vooral van belang zodat duidelijk wordt of de inhoudelijke koers wijzigt
en of er een verandering komt in de financiële vraag, zodat zij daar rekening mee kunnen houden in
hun eigen begroting.
Om tegemoet te komen aan de behoefte aan concretisering van het jaarplan en begroting gaan we
deze verder uitwerken in werkplannen in de tweede helft van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarop het plan betrekking heeft (of concreet voor dit jaar: in de tweede helft van 2018). In deze
werkplannen kan dan concreter worden benoemd wat de doelen, acties en bijbehorende capaciteit
en middelen zijn. Deze werkplannen worden door de betreffende portefeuillehoudersoverleg (PoHo)
vastgesteld, waarbij het eerder vastgestelde jaarplan en begroting kaderstellend zijn. Daarna worden
de gemeenteraden/AB’s via de colleges/DB’s hierover geïnformeerd. Vervolgens zal op basis van
deze concrete plannen tussentijds worden gerapporteerd over de voortgang en zal achteraf in het
jaarverslag verantwoording worden afgelegd over de mate waarin de doelen zijn behaald. In het
jaarverslag van 2017 is hiertoe al een eerste duidelijke verbeterslag gemaakt.
Succesfactoren (Haaren)
In het voorwoord van het jaarplan en de begroting 2019 zijn de volgende succesfactoren benoemd:
urgentie, doel en vertrouwen. U zou een constructieve bijdrage leveren aan deze succesfactoren als
u ons verzoek serieus neemt en ons laat weten:
* Wat heeft u gedaan
* Wat is daarvan het resultaat
* Wat zijn uw voornemens
* Wat is het beoogde resultaat.
Reactie:
In het jaarverslag liggen wij verantwoording af over wat we hebben gedaan ten opzichte van het
jaarplan en wat daarvan de resultaten zijn. Het jaarverslag 2017 ligt 5 juli in de BRG ter vaststelling
voor en zal daarna naar de gemeenteraden/AB’s worden verspreid. Hierbij is ook de jaarrekening
2017 beschikbaar, die de financiële verantwoording geeft. De uitwerking van de voornemens uit het
jaarplan en begroting, zullen in de hiervoor genoemde werkplannen worden geconcretiseerd.
Proces strategische agenda (Oss, ‘s-Hertogenbosch)
De herijking van de samenwerking in regio Noordoost-Brabant loopt en zal tot een nieuwe
strategische agenda vanaf 2020 leiden. Daarbij is een sluitende begroting een belangrijke
randvoorwaarde. Wij vragen aandacht voor een proces waarin de gemeenteraden tijdig in staat
worden gesteld kaders te stellen voor deze strategische agenda. Wij willen over dit proces zo spoedig
mogelijk geïnformeerd worden.
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Reactie:
De Regio Noordoost Brabant en de triple helix samenwerking AgriFood Capital werken na de
zomervakantie aan een Plan Van Aanpak (PvA) voor het opstellen van een nieuwe Strategische
Agenda voor de periode na 2020. Colleges en gemeenteraden zullen betrokken worden bij het
opstellen van dat PvA. De nieuwe Strategische Agenda zal in nauw overleg met colleges en
gemeenteraden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven worden opgesteld.
In de tweede helft van 2018 gaan we naar alle gemeenteraden/AB’s om informatie te geven over
onze samenwerking en in gesprek te gaan met de raadsleden. Daarnaast wordt er door de griffiers
op 24 oktober weer een raadsbijeenkomst, gericht op de samenwerkingsverbanden, georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met de raadsleden het eerste gesprek over de strategische
agenda voeren.
Structurele oplossing financiële knelpunten (waterschap Aa en Maas)
Wij verzoeken u een gesprek/ proces in te zetten om vanaf 2020 te komen tot een structurele
oplossing van de financiële knelpunten waar we als regio de komende jaren mee te maken zullen
krijgen.
Reactie:
Zoals hierboven vermeld, zal het komend jaar in het teken staan van het opstellen van een nieuwe
strategische agenda. De nieuwe ambities zullen in verhouding moeten worden gebracht met de
benodigde/beschikbare middelen.
Inzicht in realisatie strategische agenda 2013 (Haaren)
Geef inzicht in de actuele stand van zaken van de in 2013 geformuleerde 14 ambities voor 2020!
Reactie:
Als start van de nieuwe strategische agenda zal een analyse worden gemaakt van de realisatie van de
huidige strategische agenda. Dit zal in de tweede helft van 2018 worden opgepakt.
Vervolg op MidTerm Review (gemeente ’s Hertogenbosch, Haaren)
In het bijzonder kijken we uit naar de door de regio, op basis van de in 2017 gehouden
tussenevaluatie (zogenoemde Mid Term Review), in te zetten verbeterde communicatie, PR en
bekendheid van de bijdragen aan de regionale doelstellingen. Maak de relatie tussen de Mid-term
review en het jaarplan en begroting 2019 duidelijk.
Reactie:
We zijn met de conclusies en aanbevelingen uit de MTR aan de slag gegaan. Een aantal concrete
maatregelen komen in de beantwoording op deze zienswijzen al naar voren. We gaan hierover ook
het gesprek aan met de colleges/DB’s en gemeenteraden/AB’s, zoals eerder vermeld.
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