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Onderwerp
Regionale economische samenwerking: NO-Brabant en 5-sterrenregio

Korte inhoud
Het college wil de raadsleden nader informeren over de regionale economische samenwerkingsverbanden NO-Brabant en
de 5-sterrenregio. Daarvoor is bijgevoegde notitie opgesteld, die het college naar de raadscommissie BOB stuurt zodat die in
de vergadering van 16 april 2012 aan de orde kan komen.
Het college heeft in zijn besluit van 28 februari 2012 aangegeven met voorstellen te willen komen om een jaarlijkse
verhoging van de REAP-bijdrage mogelijk te maken en om in 2013, 2014 en 2015 jaarlijks € 0,33 per inwoner beschikbaar te
willen stellen aan de samenwerking NO-Brabant. De ophoging van de REAP-bijdrage met jaarlijks € 12.000 vanaf 2013, blijkt
nog binnen de reguliere middelen voor economisch ontwikkelingen bekostigd te kunnen worden. De bijdrage aan NOBrabant kan worden gedekt uit de Economische Reserve. Het college heeft het mandaat om uit deze reserve jaarlijks €
150.000 te onttrekken, met verantwoording achteraf aan de gemeenteraad. De huidige stand van deze reserve laat de
gevraagde bijdrage in 2013, 2014 en 2015 toe.

Vroegere besluiten
25 mei 2010 -Samenwerking Noordoost-Brabant: samenwerkingsconvenant;
1 februari 2011 - Samenwerking Noordoost-Brabant: regionale profilering - top10;
28 februari 2012 - Samenwerking NO-Brabant: inzet middelen 2012 - 2015.

Besluit
1. De bijdrage van € 0,33 per inwoner aan de samenwerking NO-Brabant voor de jaren 2013, 2014
en 2015, ten laste te brengen van de Economische Reserve;
2. De REAP-bijdrage structureel te verhogen met € 12.000 naar € 43.000,- ten laste van de post
Beleidsontwikkeling lokale Economie en werkgelegenheid.
3. De notitie "Regionale economische samenwerking in Noordoost Brabant" ter kennis brengen van
de raads- en commissieleden.
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