SCHRIFTELIJKE VRAAG

19.973548

Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Regiodeal regio Noordoost Brabant
De regio Noordoost Brabant heeft een voorstel voor een regiodeal ingediend bij het kabinet. In het
voorstel wordt ingegaan op een aantal grote maatschappelijke opgaven en hoe deze worden
opgepakt. Aan het rijk wordt een bijdrage van € 20 miljoen gevraagd om te komen tot een versnelling
en intensivering van deze aanpak.
UdenPlus staat positief tegenover acties die meerwaarde bieden aan de ontwikkeling van onze regio.
Dat geldt ook voor deze regiodeal. Echter, over de vraag wat grote maatschappelijke opgaven zijn
waarvoor extra financiële middelen nodig zijn, kan zeer verschillend worden gedacht. De
‘aanvragende instantie’ moet de spreekbuis zijn van de regiogemeenten, hetgeen betekent dat de
gemeenteraden de discussie over de prioriteiten moet bepalen. Kijken we naar de gemeente Uden dan
vragen in ieder geval drie maatschappelijke opgaven extra aandacht en financiering.
UdenPlus noemt een drietal opgaven die in ieder geval meer prioriteit hebben dan de voorgestelde
opgaven.


De toenemende discrepantie tussen de vraag naar zorgmedewerkers en het aanbod aan
arbeidskrachten: De zorgsector is in de gemeente Uden met afstand de grootste
werkverschaffer, maar de zorgsector staat enorm onder druk, niet alleen in Uden maar ook in
andere plaatsen in de regio.



De jeugdzorg knelt en is in een enorme impasse geraakt. Het gebrek aan adequate
financiering is de reden waarom wachtlijsten groeien, jeugdigen als uitbehandeld worden
beschouwd, terwijl de stap naar de ‘gewone’ samenleving nog veel te groot is en
jeugdzorgmedewerkers de druk niet meer aankunnen.



De veiligheid op straat. Er is sprake van een beleving van toenemende onveiligheid. Met name
oudere mensen durven ’s avonds niet meer op straat, bang om slachtoffer te worden van
mishandeling of beroving. Recentelijk kopte het Brabants Dagblad nog dat steeds meer
ouderen slachtoffer worden van oplichting door mensen die aan de deur komen. Meer blauw
op straat is een expliciete wens van deze doelgroep.

Samenvattend: UdenPlus vindt dat het aan de gemeenteraden is om te bepalen welke grote
maatschappelijke opgaven in onze regio extra financiële impulsen nodig hebben. In het voorstel voor
de regiodeal lijken de keuzes al te zijn gemaakt, waarbij niet duidelijk is waar en voor wie eventuele
extra middelen bestemd zijn. Ook is veel aan te merken op de concreetheid van de ‘maatschappelijke
opgaven’.
Vragen:
1.

Waarom wordt de gemeenteraad zo plotseling geconfronteerd met deze regiodeal?

2.

Waarom wordt de gemeenteraad pas achteraf geïnformeerd als het voorstel al is ingediend?

3.

Waarom is de gemeenteraad niet in staat gesteld om op zijn minst mee te denken?

4.

Wie heeft die keuzes gemaakt, welke (eigen) belangen spelen daarbij een rol?

5.

Waarom zijn in het voorstel voor de regiodeal ZORG en VEILIGHEID niet als ‘grote
maatschappelijke opgave’ aangemerkt?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 21-1-2020
Antwoord:

1. Waarom wordt de gemeenteraad zo plotseling geconfronteerd met deze regiodeal?
Reeds eerder is geprobeerd met instemming van de deelnemende gemeenten een regiodeal te sluiten.
Helaas gaf het kabinet toen de voorkeur aan andere regio’s. Ondertussen is een lobby ingezet voor
een nieuwe regiodeal, die afwijkt van de eerdere. Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en
regio om de kracht van de regio te versterken. Zo’n regiodeal heeft een grotere kans van slagen als de
partners in een regio samenwerken en ook samen een plan indienen om aanspraak te kunnen maken
op geld uit de regio-envelop van het Rijk.
De partners die samen een voorstel hebben ingediend zijn regio Noordoost Brabant samen met
Provincie Noord-Brabant, Stichting AgriFood Capital, Stichting OndernemersLift+ en Noordoost
Brabant Werkt! Er kunnen gedurende een periode van bijna drie maanden voorstellen worden
ingediend. Dat betekent dat er snel geschakeld moest worden om tot een voorstel te komen. Als
gevolg van deze korte doorlooptijd lijkt deze regiodeal vrij plotseling te komen. De voorstellen zijn
wel eerder op de bijeenkomsten van de portefeuillehouders besproken en op de regiobijeenkomst
voor gemeenteraden is aangegeven dat voorstellen in voorbereiding waren. Ook heeft de
gemeenteraad in het kader van de strategische agenda kunnen aangeven wat zij belangrijk vond bij de
ontwikkeling van de regio. De regiodeal sluit aan op deze agenda.

2. Waarom wordt de gemeenteraad pas achteraf geïnformeerd als het voorstel al is ingediend?
Dat heeft te maken met de snelheid waarmee de deal is ingediend.

3. Waarom is de gemeenteraad niet in staat gesteld om op zijn minst mee te denken?
De raad heeft kunnen meedenken bij het opstellen van de strategische agenda. De regiodeal sluit
hierop aan. Het betreft doelstellingen waarvan de concrete te verwachten resultaten binnen de periode
2020-2022 bereikt kunnen worden, en het betreft bedragen die door gemeenten al gereserveerd zijn
voor projecten en dus al in de begroting zijn opgenomen. Met behulp van de regiodeal kunnen deze
projecten een extra impuls krijgen. Er kan een ‘verdubbelaar’ op worden ingezet als er gelden uit de
regioenvelop van het Rijk worden toegekend. Het gaat niet om nieuwe financiële reserveringen.

4. Wie heeft die keuzes gemaakt, welke (eigen) belangen spelen daarbij een rol?
De ingediende projecten zijn ambtelijk voorbereid en gebundeld door de strateeg van regio
Noordoost-Brabant en in nauw overleg met de andere partners, zoals genoemd onder de eerste vraag.
Met de regiodeal wordt aangesloten bij de opgaven van de regio, zoals bijvoorbeeld is opgenomen in
de strategische agenda, en er is gezocht naar lokale vraagstukken die versneld invulling kunnen geven
aan de opgaven waar we als regio voor staan.

3

5. Waarom zijn in het voorstel voor de regiodeal ZORG en VEILIGHEID niet als ‘grote

maatschappelijke opgave’ aangemerkt?
De regiodeal gaat over brede welvaart: daar worden door het planbureau van de leefomgeving drie
hoofdopgaven in onderscheiden:


Groeipotenties ten aanzien van welvaart verzilveren. Daarbij gaat het om de aanwezigheid van
kennis, innovatie, ondernemerschap en nabijheid van hoogwaardige voorzieningen,



Kwaliteit van leven en leefomgeving verbeteren;



Nieuwe perspectieven bieden aan burgers en bedrijven, bij de voorliggende transities.

In het voorstel is daar zo goed mogelijk bij aangesloten.
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