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Onderwerp
Concept Jaarplan en ontwerp begroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant (regio NOB)

Advies
Over het concept jaarplan en ontwerp begroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant geen
zienswijzen uit te brengen.

Inleiding
De Regio Noordoost Brabant werkt op basis van de Strategische Agenda van de Regio aan haar ambitie
om van Noordoost Brabant een topregio in agrifood te maken. Op basis van deze Strategische Agenda
wordt elk jaar door de Bestuurlijke Regie Groep (BRG) van de Regio een jaarplan en begroting
opgesteld.
De samenwerkende gemeenten dragen jaarlijks € 3,- per inwoner bij aan het Regiofonds en ook de
waterschappen dragen hieraan bij. Daarnaast wordt € 1,- per inwoner via het Regiofonds verstrekt aan
de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.
Vanuit het Regiofonds krijgt AgriFood Capital BV jaarlijks een bedrag van € 1.006.000,- (ca 1/3 van de
begroting Regiofonds) om in 3-O verband bij te dragen aan de realisatie van de ambitie van de Regio.

Beoogd effect
Uw raad in de gelegenheid te stellen eventuele zienswijzen naar voren te brengen.
Conform het bestuursconvenant Regionale samenwerking Noordoost Brabant stelt de BRG elk
kalenderjaar het concept-jaarplan en ontwerpbegroting op en zend deze via het College van B&W toe
aan de gemeenteraad met het verzoek eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te
brengen.

Duurzaamheid
1.

De ambitie van de samenwerking is gericht op het vormen van een topregio in Agri & Food met
aandacht voor specifieke vraagstukken op het gebied van maatschappelijke thema’s als
duurzaamheid, voeding en gezondheid.

2.

Vanuit de ambitie dat de AgriFood Capital haar doelstellingen op een duurzame wijze wil bereiken
vind geen afwenteling in tijd plaats.

3.

De ambitie van AgriFood Capital om te streven naar een efficiëntere, duurzame en gezondere
voedselproductie draagt bij aan een verbetering van de mondiale voedselvoorziening.

People

Planet

Profit

Argumenten
1.1 Conform artikel 18, lid 7 van bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost-Brabant 2017
tot en met 2020 wordt het jaarplan en begroting ter kennisname aan de Colleges en Raden
aangeboden.
Naar aanleiding van de in 2017 uitgevoerde tussenevaluatie (zogenoemde Mid Term Review MTR)
heeft de BRG drie prioritaire thema’s benoemd (transitie landbouw, Klimaat & energie en Voeding
& gezondheid). Deze thema’s zijn in het jaarplan en begroting 2019 voor het eerst opgenomen. In
2018 zal binnen de kaders van de Strategische Agenda focus worden aangebracht en zullen deze
drie thema’s verder worden uitgewerkt.

2.1 De Bestuurlijke Regie Groep (BRG) heeft op basis van de conclusies van de tussentijdse evaluatie
(MTR) een aantal verbeteringen in gang gezet op basis waarvan er vertrouwen is dat de
effectiviteit van de onderlinge samenwerking zal worden vergroot.
De conclusies uit de MTR hebben geleid tot de keuze voor een samenwerkingspiramide (zie pag. 6
jaarprogramma); de top van de piramide richt zich op drie prioritaire thema’s waarvoor de
middelen uit het Regiofonds zullen worden ingezet. Het middelste deel op samenwerking tussen
partners en op thema’s naar behoefte van gemeenten en in de bodem de lokale activiteiten. Dit
samenwerkingsmodel moet leiden tot een duidelijkere agenda voor de Regionale samenwerking in
Noordoost Brabant.
Wij willen het bestuur van de Regio nu de gelegenheid geven om hier uitvoering aan te geven en
stellen derhalve voor, nu geen zienswijzen uit te brengen.

Kanttekeningen
1.1 De keuze om de middelen uit het Regiofonds in te zetten voor de drie prioritaire thema’s
belemmert mogelijk de samenwerking op de andere thema’s (economie, ruimte, bereikbaarheid
en mobiliteit)
Binnen de thema’s economie, duurzame leefomgeving, ruimte en bereikbaarheid en mobiliteit is
een samenwerking ontstaan op onderwerpen die breder zijn dan de nu gekozen drie prioritaire
thema’s. Het wordt de samenwerkingspartners nu vrij gelaten om de samenwerking op deze
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onderwerpen voort te zetten en hiervoor eventueel additionele middelen beschikbaar te stellen.
Deze werkwijze kan een samenwerking in een ‘coalition of the willing’ mogelijk belemmeren i.v.m.
het ontbreken van financiële middelen.

1.2 Op het moment van schrijven van dit voorstel was de jaarrekening 2017 nog niet beschikbaar. Zo
mogelijk wordt de jaarrekening later nog bij de stukken gevoegd.
Over de jaarrekening kunnen geen zienswijzen gegeven worden.

Financiën
De begroting past binnen de vastgestelde financiële kaders. Conform het Bestuursconvenant is de
gemeentelijke financiële bijdrage € 3,- per inwoner en € 1,- per inwoner voor het arbeidsmarktbeleid.

Communicatie
Communicatie wordt door de Regio verzorgd.

Vervolg
De Bestuurlijke Regie Groep (BRG) van de Regio Noordoost Brabant stelt op 5 juli het jaarplan en
begroting 2019 definitief vast.

Bijlagen
1.

Concept Jaarprogramma en ontwerp begroting 2019

Uden, 23 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers
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