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Concept-jaarplan en begroting 2021 regio Noordoost Brabant
Aanleiding
Door de regiomanager is namens de Bestuurlijke Regie Groep (BRG) het concept jaarplan met
begroting 2021 Regio Noordoost Brabant (RNOB) aangeboden. In dit conceptplan is in hoofdstuk
4 de begroting voor 2021 opgenomen. Alvorens het concept jaarplan wordt vastgesteld hebben de
convenantpartners de gelegenheid om hierop een zienswijze in te dienen. Het concept jaarplan en
begroting 2021 RNOB wordt op 9 juli 2020 definitief vastgesteld door het algemeen bestuur, de
BRG van de gemeenschappelijke regeling.
Een tijdig ingediende zienswijze wordt bij de definitieve vaststelling meegewogen.
Kernboodschap
Het concept jaarplan en begroting 2021 geeft op hoofdlijnen aan waar in 2021 de accenten liggen
en hoe de bijdrage(n) van de samenwerkende overheden wordt ingezet.
Binnen de regiosamenwerking draait het om gezamenlijk eigenaarschap. Gemeenten en
waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de opgaven in de regio en voor de uitvoering
door bestuurlijke en ambtelijke inzet.
De met ingang van 2021, vanwege de herindeling van de gemeente Haaren, 16 gemeenten en 2
waterschappen in de regio Noordoost Brabant zijn de overheidspartner in de triple helix
organisatie AgriFood Capital, waar Overheden, Onderwijsinstellingen en Ondernemers elkaar
ontmoeten en samen initiatieven oppakken.
In 2021 komt de regionale samenwerking in een nieuwe fase ingevolge het nieuwe samenwerkingsconvenant ‘regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’ en

strategische samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’. Het concept jaarplan en begroting 2021
betreft alleen de publieke samenwerking Regio Noordoost Brabant.
Tijdens het opmaken van het concept jaarplan en begroting 2021 lagen de voorstellen over de
continuering van de samenwerking nog voor besluitvorming bij de gemeenteraden en
waterschapsbesturen. Het jaarplan is gebaseerd op de kaders zoals deze in de voorstellen van de
samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ en samenwerkingsconvenant ‘regionale samenwerking
Regio Noordoost Brabant 2021-2024’ zijn opgenomen waar uw raad op 7 mei jl. mee heeft
ingestemd. De kaders van het conceptjaarplan 2021 zijn hierdoor nog op hoofdlijnen. Na
besluitvorming over de samenwerkingsagenda is een verdiepingsslag nodig. Programma’s en
projecten worden verder uitgewerkt, geprioriteerd en voorzien van menskracht en middelen. Dit
zal worden vertaald in een uitvoeringsprogramma en werkplannen.
Voor het definitieve jaarplan 2021 kan pas aan het einde van dit jaar de uitwerking in werkplannen
worden gemaakt die ter informatie aan de gemeenteraden en waterschapsbesturen zullen worden
aangeboden. In de bijlage van het concept jaarplan 2021 zijn al wel de eerste stappen voor de vijf
hoofdopgaven van de nieuwe samenwerkingsagenda geschetst.
U bent eerder geïnformeerd over de Regio Deal van 10 miljoen euro. De toekenning van een
bijdrage uit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland heeft invloed op de regioactiviteiten
voor 2021. Deze cofinanciering van Rijk heeft een positieve impact op het uitvoeringsprogramma
en werkplannen. Dit geldt ook voor extra cofinanciering van de Provincie Noord-Brabant.
In hoofdstuk 2 onderdeel 2.1. van het conceptjaarplan wordt de bestuurlijke samenwerking
toegelicht. De gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen stellen de
beleidsinhoudelijke en financiële kaders vast. De Klankbordgroep van raadsleden heeft een
permanente rol gekregen in de samenwerking en er worden Verenigde Voorbereidende
Bijeenkomsten georganiseerd om alle raadsleden uit de regio de gelegenheid te geven om de
beleids- en financiële kaders met elkaar te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst kunnen
wijzigingsvoorstellen en –suggesties met elkaar gedeeld en worden via stemming gepeild.
Formeel is dit geen besluitvormende vergadering.

Communicatie
De gemeenteraad wordt over het concept jaarplan en begroting 2021 regio Noordoost Brabant
geïnformeerd via deze raadsinformatiebrief.
Vanwege het gegeven dat de kaders van het conceptjaarplan 2021 nog slechts op hoofdlijnen zijn
gebaseerd en een verdiepingsslag nodig is waarin programma’s en projecten worden uitgewerkt
en vertaald in een uitvoeringsprogramma en werkplannen hebben wij RNOB verzocht om de
klankbordgroep raadsleden (KBG) hierin de gelegenheid te geven tot het geven van inspraak dan
wel hun zienswijze, dit overeenkomstig het addendum ‘raadsvoorstel voortzetting regionale
samenwerking Regio Noordoost Brabant’, respectievelijk artikel 4 van het samenwerkingsconvenant. Dit houdt ook in dat hiervoor input kan worden opgehaald bij de eigen raad
voorafgaand aan bijeenkomsten van de KBG en het nadien informeren van de eigen raad over
wat er in de KBG is besproken.
Voor de communicatie is in 2019 door RNOB een nieuwe koers gekozen. RNOB heeft zich
eigenstandig als regionale samenwerkingsorganisatie gepositioneerd. De raadswerkgroep
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Communicatie heeft geholpen om de communicatie naar gemeenteraden, colleges en
ambtenaren te verbeteren.
Participatie
N.v.t.
Duurzaamheid
In de regioambities is aandacht voor duurzaamheid. Dit komt terug in de uitwerking van de vijf
opgaven; Vitale leefomgeving, Duurzaam bereikbaar, aantrekkelijk vestigen, Behoud van talent en
Een sterk verhaal. De transities Landbouw, Energie & Klimaat en Voeding & Gezondheid zijn het
DNA van de regio en pijlers voor de regionale samenwerking.
Financiën
De programmabegroting voorziet in de bijdragen aan de regio Noordoost Brabant voor RNOB,
AgriFood Capital en NOB Werkt van in totaal € 4,00 per inwoner; voor Meierijstad wordt uitgegaan
van 80.815 inwoners, in totaal € 323.260.
Planning
Het Jaarplan 2021 wordt in samenwerking met de gemeenten en waterschappen uitgevoerd door
de Regio Noordoost-Brabant.
Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief concept-jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant d.d. 21-042020
2. Concept-jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant
3. Reactie college B&W aan RNOB
Ter inzage documenten
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