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Onderwerp
Samenwerking NO-Brabant - inzet middelen 2012-2015

Korte inhoud
Sinds medio 2009 werkt de regio NO-Brabant samen op een aantal ruimtelijk-economische thema's. Begin 2011 is deze
samenwerking verdere focus gegeven door als regio een Top-10 van projecten vast te stellen. Geconstateerd wordt dat voor
de uitvoering van deze ambities meer focus is gewenst en het samenspel met andere maatschappelijke partners (3 O's)
wordt geïntensiveerd. Om tot daadwerkelijk succes te komen is een impuls in menskracht nodig om als regio
onderscheidend te kunnen optreden. Vanuit de samenwerking NO-Brabant zijn voorstellen gedaan om tegemoet te komen
aan de ervaren tekortkomingen. Deze zijn en worden nog besproken in de Bestuurlijke RegieGroep van 7 december 2011, 1
maart en 4 april aanstaande. Onderdeel daarvan is de samenvoeging van de 5-sterrenregio en NO-Brabant.
Als strategische agenda komt naar voren de economische structuurversterking en innovatie in de Food, Health & Farma, in
combinatie met de Transitie in de 'Agrobusiness-keten' (waaronder de landbouw). Geadviseerd wordt om aan de verdere
invulling van dit strategische programma menskracht beschikbaar te stellen vanuit de gemeente Oss. Dit vanuit de
bestaande formatie van de afdeling SPM. Daarnaast blijft de gemeente Oss inzetten op bestaande projecten, zoals Transitie
van de Agrofood en Life Sciences Park. Dit advies is afgestemd binnen de As50.

Vroegere besluiten
25 mei 2010 - Samenwerking Noordoost-Brabant: samenwerkingsconvenant
1 februari 2011 - Samenwerking Noordoost Brabant: regionale profilering - top-10

Besluit
1. De opvatting te hebben dat de invulling & uitbouw van het programma Food, Health & Farma in
combinatie met de Transitie van de Agrobusiness keten (waaronder de landbouw) het
onderscheidende en strategische hart van de samenwerking NO-Brabant is;
2. De invulling & uitwerking hiervan te willen ondersteunen met inzet van menskracht, zowel
bestuurlijk als ambtelijk;
3. In de voorjaarsnota 2013 voor te stellen dat er voor de jaren 2013, 2014 en 2015 jaarlijks € 0,33
per inwoner beschikbaar is voor de regionale samenwerking NO-Brabant;
4. In de voorjaarsnota 2013 voor te stellen dat de Osse jaarlijkse REAP-bijdrage vanaf 2013 wordt
verhoogd van € 30.000 naar € 42.000.
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