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Aan de gemeenteraden en colleges van de gemeenten van de Regio Noordoost Brabant en
Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur van de waterschappen Aa & Maas en De Dommel

Beste bestuurders van Regio Noordoost Brabant,
De Bestuurlijke Regiegroep heeft onlangs het jaarplan 2020 (inclusief begroting) en het
jaarverslag 2018 vastgesteld.
Het jaarverslag geeft goed inzicht in wat we als samenwerkende gemeenten en waterschappen
in 2018 hebben gedaan en bereikt. In het jaarplan staat wat we in 2020 willen gaan doen en hoe
we het financieren.
In onze opdracht om duidelijker met elkaar te communiceren, laten we beter zien hoe de
projecten en activiteiten bijdragen aan de ambities en doelstellingen van onze regionale
samenwerking. Deze lijn zullen we verder doorzetten.
U kunt ook rechtstreeks naar deze documenten met onderstaande links:

Jaarplan 2020: klik hier
Jaarverslag 2018: klik hier
Samenvatting in beeld van het jaarverslag 2018: klik hier
Alle documenten van Regio Noordoost Brabant staan ook op onze nieuwe website:
https://www.regionoordoostbrabant.nl/publicaties
In de bijlagen van deze mail treft u verder een reactie op de ingekomen zienswijzen/reacties
(bijlage 1) en een overzicht van alle ingekomen zienswijzen/reacties (bijlage 2) aan.
Wij willen u graag bedanken voor de medewerking en reacties!

Met vriendelijke groet,
René Peerenboom
Regiomanager Noordoost Brabant

Onderwijsboulevard 225 | Postbus 315 5201 AH ’s-Hertogenbosch | T 073 - 7200848 | M 06 - 51123614
Komt u naar ons toe? Gebruik als navigatie: Vlijmenseweg 1a, ‘s-Hertogenbosch

Reactie op ingediende zienswijzen/reacties op jaarplan 2020 Regio Noordoost
Brabant
Ingediende zienswijzen en reacties
De Bestuurlijke Regiegroep (BRG) van Regio Noordoost Brabant heeft kennis genomen van de
ingediende zienswijzen en reacties op het jaarplan 2020 van Regio Noordoost Brabant (zie bijlage) en
bedanken de indieners.
Van de 19 deelnemende gemeenten en waterschappen hebben we 5 zienswijzen gekregen, welke we
inhoudelijk nagenoeg allemaal als positieve zienswijzen kunnen beschouwen. Daarnaast hebben we
3 overige reacties gekregen. Dit zijn geen zienswijzen maar geven wel aandachtspunten. Van de
overige deelnemers hebben we instemming met het jaarplan gekregen.
Hieronder worden de zienswijzen en reacties weergegeven en eventueel voorzien van een
inhoudelijke reactie. De zienswijzen hebben niet tot wijzigingen in het jaarplan geleid.
1. Zienswijze Sint Anthonis
Ten eerste constateert Sint Anthonis dat het jaarplan binnen de afgesproken beleids- en financiële
kaders blijft. Inhoudelijk leidt het jaarplan tot de volgende opmerkingen:
- Het blijft als Regio Noordoost Brabant een voortdurende uitdaging om de eigen beleidsmatige
doelen, de ontwikkeling daarin en de concreet bereikte resultaatgegevens inzichtelijk te krijgen.
Er zijn zeker positieve ontwikkelingen te bespeuren, zoals: de veranderde opzet van het jaarplan,
de duidelijkere positionering van Regio Noordoost Brabant, de werksessies met de
gemeenteraden, de vorming van een Strategische Agenda, de zoektocht naar nieuwe kansrijke
activiteiten.
Reactie: hier zijn we het mee eens. Laten we proberen het samen nog verder te verbeteren.
- Sint Anthonis voorziet dat de rol van de Regio Noordoost Brabant eerder zal toenemen. Daarom
is het belangrijk om de regionale samenwerking zo dicht mogelijk bij de lokale bestuurders en
met name raadsleden te brengen, concreet, doelgroepgericht en in heldere taal. Sint Anthonis
dringt er dan ook bij u op aan om in het definitieve jaarplan duidelijker en concreter te zijn in uw
activiteiten, en niet te vervallen in termen (vaak Engelstalig) welke voor meerdere uitleg vatbaar
zijn (u spreekt bijvoorbeeld over 'verbinding', maar wat bedoelt u dan concreet?).
Reactie: hier zijn we het mee eens. We maken stappen om dit voor elkaar te krijgen. We gaan hier
verder mee aan de slag. Ook met onze communicatie. Zo hebben we een raadswerkgroep die ons
daarbij helpt, laten we onze teksten toetsen op klare taal en hebben sinds dit jaar een eigen
nieuwsbrief en website. Om de regionale samenwerking zo dicht mogelijk bij raadsleden en
bestuurders te brengen heeft het onderzoek door drie Rekenkamers nuttige aanbevelingen.
Belangrijkste aanbeveling is dat de gemeenten en waterschappen het in eigen huis beter moeten
organiseren.
- Sint Anthonis pleit er voor om de focus niet enkel op agrifood te leggen, maar een bredere kijk te
houden naar economische mogelijkheden. Binnen agrifood dient alle aandacht te gaan naar het
vermarkten van kennis, van hoogwaardig tot laagwaardig.
Reactie: hier zijn wij het mee eens. Dat blijkt ook duidelijk uit de bijeenkomsten voor een nieuwe
samenwerkingsagenda te komen en kan daar ook door u worden ingebracht.
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Sint Anthonis vindt het belangrijk dat er binnen het NOB een goede balans wordt gevonden
tussen economische ontwikkelingen en een gezonde en aantrekkelijke natuur, woon- en
leefomgeving.
Reactie: die balans is duidelijk onderdeel van de nieuwe samenwerkingsagenda.

2. Zienswijze gemeente ‘s-Hertogenbosch
De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch kan zich vinden in de voorliggende ontwerpbegroting voor
2020 en in het conceptjaarplan. Ze zijn Regio Noordoost Brabant erkentelijk voor het opstellen
daarvan en zien met tevredenheid hoe veranderingen zijn doorgevoerd in het meenemen van
gemeenteraden ('rondje langs de raden' en de 'regioreis'-bijeenkomsten).
’s-Hertogenbosch werkt graag samen aan de genoemde maatschappelijke opgaven en aan een sterke
regio. Ook werken ze graag met u samen aan de herijking van een strategische agenda voor de
maatschappelijke opgaven na 2021 en denken ze samen met u na hoe de bestuurlijke samenwerking
die ambities het beste kan ondersteunen. Hiermee kan de gemeente ‘s-Hertogenbosch instemmen
met het jaarplan en de begroting 2019 van Regio Noordoost Brabant.
Reactie: inderdaad, laten we er samen met al onze deelnemers de schouders er onder gaan zetten.
3. Zienswijze Sint-Michielsgestel
De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel ondersteunt het voorliggende jaarplan 2020 van
Noordoost Brabant. Daarbij vragen ze wel uw aandacht voor:
- Meer samenhang in het economisch programma.
Het programma economie is nu vooral een mix van op zichzelf staande acties en projecten. Wij
zouden dit meer programmatisch en in samenhang willen bezien. Dit maakt dat het effect van
acties en projecten vergroot kan worden en zowel de werkgelegenheidsgemeenten als de nietwerkgelegenheidsgemeenten hier van mee kunnen profiteren.
- De koppeling met de regionale woonagenda.
In de bestuurlijke regiegroep is aangegeven dat hier aan gewerkt wordt. Sint-Michielsgestel zou
het waardevol vinden om deze wens ook vast te leggen in het jaarplan.
In onze optiek is het een gemiste kans om te wachten tot de nieuwe strategische agenda voor de
regio om bovenstaande zaken mee te nemen.
Reactie: deze aandachtspunten kunnen via de betreffende portefeuillehoudersoverleggen
geconcretiseerd worden in de werkplannen.
4. Zienswijze gemeente Haaren
Haaren heeft besloten aan het jaarplan steun te verlenen en ze wensen ons succes met de uitvoering
ervan.
Reactie: wij zijn verheugd met deze steun, zoals we die ook van alle andere deelnemers hebben
gekregen. We moeten ons wel goed realiseren dat we de uitvoering samen ter hand moeten nemen.
5. Zienswijze gemeente Uden
Met veel interesse heeft Uden kennisgenomen van het concept jaarplan en de concept begroting
voor 2020. Uden ziet een verbetering in de wijze van communiceren en vinden de duidelijkere
splitsing in communicatie tussen Regio Noordoost Brabant en Agrifood Capital een verbetering.
Uden constateert dat het jaarplan 2020 binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders blijft en
dit stemt Uden, in het jaar waarin een nieuwe strategische agenda wordt voorbereid, tevreden.
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Uden verzoekt om extra investering voor transitie landbouw. U constateert in uw jaarplan dat u
vooralsnog geen extra budget wil vragen voor de transitie van de landbouw. Dat terwijl u tevens
constateert dat de begrote € 80.000 onvoldoende is voor de beoogde doelen en ambities. U geeft
aan dat er een aanvullende budgetvraag van € 220.000, waar nog geen middelen voor zijn. Deze
middelen kunnen vrijkomen op basis van bijvoorbeeld lagere uitgaven in 2019 of cofinanciering.
Tevens wordt in het jaarplan een reservering gedaan voor klimaat & energie en voor voeding en
gezondheid, beide ter hoogte van € 80.000. Wij willen u vragen eerst zorgvuldig naar de hoogte van
deze reserveringen te kijken, om zo mogelijk geld vrij te spelen voor de aanvullende budgetaanvraag
voor de transitie van de landbouw.
Reactie: deze afwegingen kunnen betrokken worden bij de concrete (financiële) invulling in de
werkplannen.
Met dit jaarplan en deze conceptbegroting wordt volgens Uden op een duidelijke wijze invulling
gegeven aan het laatste jaar van de samenwerking onder de lopende bestuursconvenant. De hierin
gemaakte keuzes zijn duidelijk weergegeven. Uden adviseert om die reden aan de Bestuurlijke
Regiegroep op 4 juli de stukken vast te stellen.
Reactie: inmiddels zijn de stukken door de Bestuurlijke Regiegroep vastgesteld.
6. Reactie waterschappen Aa & Maas en De Dommel
De tekorten voor het Programma transitie landbouw, de projectenfinanciering voor het Programma
klimaat en energie en het thema natuur blijven voor de waterschappen de belangrijkste
aandachtspunten. De waterschappen achten het echter niet nodig een zienswijze in te dienen,
omdat de water(schaps)belangen in de context van de regionale samenwerking voldoende zijn
geborgd.
Reactie: fijn dat dit zo wordt ervaren.
7. Reactie gemeente Bernheze
Bij het vertalen van het jaarplan 2020 in werkplannen nadrukkelijk aandacht te vragen voor concrete
activiteiten bij de huisvesting van arbeidsmigranten (2. Programma economie, 2.1 aantrekkelijk
vestigingsklimaat).
Reactie: de werkplannen zijn hiervoor inderdaad het juiste instrument.
8. Reactie gemeente Boxmeer
De gemeenteraad van Boxmeer heeft besloten in te stemmen met het jaarplan en geen zienswijze in
te dienen.
Reactie: wij zijn verheugd met deze steun, zoals we die ook van alle andere deelnemers hebben
gekregen. We moeten ons wel goed realiseren dat we de uitvoering samen ter hand moeten nemen.
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Ingekomen zienswijzen en reacties op jaarplan 2020 Regio Noordoost Brabant

Inhoudsopgave

Zienswijzen:
1. Gemeente Sint Anthonis
2. Gemeente 's-Hertogenbosch
3. Gemeente Sint-Michielsgestel
4. Gemeente Haaren
5. Gemeente Uden

Overige reacties:
6. Waterschappen Aa en Maas & De Dommel
7. Gemeente Bernheze
8. Gemeente Boxmeer
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Bestuurlijke Regie Groep Noordoost Brabant
t.a.v. drs. R.P.J.M. Peerenboom
Postbus 315
5201 AH 's-Hertogenbosch

Uw kenmerk
Uw brief van
Zaaknummer
Documentnummer
Contactpersoon
Telefoonnummer
Onderwerp

Sint Anthonis, 28 juni 2019

NOB 2019-040
15 april 2019
Z-19-30402

UIT/

Ton Keijzers
0485 - 388 888
Zienswijze concept-jaarplan 2020 Regio Noordoost Brabant

VERZONDEN - 1 JULI 2019

Beste meneer Peerenboom,
De gemeenteraad van Sint Anthonis heeft kennis genomen van uw concept-jaarplan 2020 en
ontwerpbegroting 2019, en deze stukken aan de orde gehad in de raadsvergadering van 27 juni jl.

Ten eerste constateren wij dat het jaarplan binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders
blijft.
Inhoudelijk leidt het jaarplan tot de volgende opmerkingen.
- Het blijft als Regio NOB een voortdurende uitdaging om de eigen beleidsmatige doelen, de
ontwikkeling daarin en de concreet bereikte resultaatgegevens inzichtelijk te krijgen. Er zijn
zeker positieve ontwikkelingen te bespeuren, zoals: de veranderde opzet van het jaarplan,
de duidelijkere positionering van de regio, de werksessies met de gemeenteraden, de
vorming van een Strategische Agenda, de zoektocht naar nieuwe kansrijke activiteiten.
- We voorzien dat de rol van de Regio NOB eerder zal toenemen. Daarom is het belangrijk
om de regionale samenwerking zo dicht mogelijk bij de lokale bestuurders en met name
raadsleden te brengen, concreet, doelgroepgericht en in heldere taal.
Wij dringen er dan ook bij u op aan om in het definitieve jaarplan duidelijker en concreter te
zijn in uw activiteiten, en niet te vervallen in termen (vaak Engelstalig) welke voor meerdere
uitleg vatbaar zijn (u spreekt bijvoorbeeld over 'verbinding', maar wat bedoelt u dan
concreet?).
- Wij pleiten er voor om de focus niet enkel op agrifood te leggen, maar een bredere kijk te
houden naar economische mogelijkheden. Binnen agrifood dient alle aandacht te gaan
naar het vermarkten van kennis, van hoogwaardig tot laagwaardig.
- Wij vinden het belangrijk dat er binnen het NOB een goede balans wordt gevonden tussen
economische ontwikkelingen en een gezonde en aantrekkelijke natuur, woon- en
leefomgeving.
Met vriendelijke groet, .
Namens de gemeenteraad van Sint Anth
A.(Ton)
griffier

L. Keijzers

M
vc

SINT ANTHONIS, telefoon (0485) 38 88 88, fax (0485) 38 14 42
Sint Anthonis, Brink 3, Postbus 4&58
website: www.sintanthonis.nl

"s-Hertogenbosch

Regio Noordoost Brabant
T.a,v. de voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep
De heer J. Mikkers
Postbus 315
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH

G. Korevaar
Ref,
: 15 april 2019
(073) 615 3293
Tel.
Uw kenmerk : NOB 2019-040
E-mail : g.korevaar@s-hertogenbosch.nl
BAZ/STRAT
Afdeling
Zaaknummer: 9016057
: 2 juli 2019
Datum
Onderwerp : Zienswijze concept-jaarplan en ontwerpbegroting Regio Noordoost Brabant 2020
Uw brief van

Geachte heer Mikkers,
Op 15 april 2019 heeft de Bestuurlijke Regiegroep van de Regio Noordoost Brabant het conceptjaarplan en de ontwerpbegroting 2020 van de Regio Noordoost Brabant toegestuurd aan het college
van B&W en de gemeenteraad van's-Hertogenbosch. Hiermee stelt u ons in de gelegenheid onze
zienswijze kenbaar te maken. De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft op 2 juli 2019 ingestemd
met onze zienswijze, zoals opgenomen in deze brief.
De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft in zijn openbare vergadering van 2 juli 2019, gezien het
voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, de volgende zienswijze op uw conceptjaarplan en de ontwerpbegroting 2020 vastgesteld:
" Do gemeenteraad van 's-Hertogenbosch kan zich vinden in de voorliggende ontwerpbegroting voor
2020 en in het conceptjaarplan. We zijn de regio Noordoost Brabant erkentelijk voor het opstellen
daarvan en zien met tevredenheid hoe veranderingen zijn doorgevoerd in het meenemen van
gemeenteraden ('rondje langs de raden' en de 'regioreis'-bijeenkomsten). We vragen u deze
zienswijze te betrekken bij de definitieve vaststelling van het jaarplan en de begroting door uw
algemeen bestuur".
We werken graag samen aan de genoemde maatschappelijke opgaven en aan een sterke regio.
Ook werken we graag met u samen aan de herijking van een strategische agenda voor de
maatschappelijke opgaven na 2021 en denken we samen met u na hoe de bestuurlijke samenwerking
die ambities het beste kan ondersteunen. Hiermee kunnen wij instemmen met het jaarplan en de
begroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant.

www.s-hertogenbosch.nl
Correspondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ's-Hertogenbosch
KvK nr 17278704

~~`~ 's-Hertogenbosch
~_ -

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,
De waarnemend secretaris,

Mr.
sirs. J.W. Hansum MBA MCM
wo

De burgemeester,

.'drs. J.M.L.N.,ákkers

Bi'I
~ agens

-

besluit gemeenteraad van 's-Hertogenbosch d.d. 2 juli 2019

www.s-hertogen bosch. nl
Correspondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ's-Hertogenbosch
KvK nr17278704
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's-rlertogenhosch

De gemeenteraad van's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 2 juli 2019;
gezien liet voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019,
regnr. 9016057;
gelet op de Gemeentewet;

Besluit
1. Vaststellen van de concept-zienswijze op het concept-jaarplan en de
ontwerpbegroting voor 2020 van de Regio Noordoost Brabant.

2. Deze zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van de Regio Noordoost
Brabant.
í
r
's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,-_.

` ...

.. ~..,,
j`

drs W.G. Amesz

dp-: J M L.N. M Í kers

VERGADERING

GE EENTERAAD

d.d.
CONFOV Kvf 1L3fwSLiaTEN

www, s•hertogenbosch.nl
Correspondentle-adres; Postbus 12345
goo GZ 's-Hertogenbosch
KvK nr17278704

Aanhef
De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2019;
gezien de aanbiedingsbrief en het concept jaarplan en de concept begroting 2020 van de Regio
Noordoost Brabant;

Besluit
Als zienswijze in te dienen over het concept jaarplan en de begroting 2020 van de Regio
Noordoost Brabant:

"Als gemeenteraad ondersteunen wij het voorliggende jaarplan 2020 van regio Noordoost
Brabant. Daarbij vragen wij wel uw aandacht voor:
- meer samenhang in het economisch programma.
Het programma economie is nu vooral een mix van op zichzelf staande acties en projecten. Wij
zouden dit meer programmatisch en in samenhang willen bezien. Dit maakt dat het effect van
acties en projecten vergroot kan worden en zowel de werkgelegenheidsgemeenten ais de nietwerkgelegenheidsgemeenten hier van mee kunnen profiteren.

- de koppeling met de regionale woonagenda.
In de bestuurlijke regiegroep is aangegeven dat hier aan gewerkt wordt. Wij zouden het
waardevol vinden om deze wens ook vast te leggen in het jaarplan.
In onze optiek is het een gemiste kans om te wachten tot de nieuwe strategische agenda voor

de regio om bovenstaande zaken mee te nemen."

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 20 juni 2019;
De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel,
de gn er,

~ /r~w. ogerbrug-van de Ven

L

de voorzitter,
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Helvoirt

Regio Noord Oost
R.P.J.M. Peerenboom
Postbus 315
5201 AH 's-Hertogenbosch

Esch
Biczenmortel

Behandeld door
Bijlagen

Uw kenmerk
Uw brief van

Datum

Ons kenmerk

UIT2019/75792/OW

Zaaknummer

250607 (bij beantwoording vermelden) Verzonden d.d.

Onderwerp

Niki Thewissen

6 mei 2019
13 mei 2019

: Positieve zienswijze gemeente Haaren

Beste meneer Peerenboom,
Op 15 april nodigde u ons uit om onze zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van uw concept
jaarplan 2020. In onze vergadering van 6 juni 2019 hebben wij uw jaarplan behandeld. In deze
brief delen wij u mede wat wij hebben besloten.
Besluit

Wij hebben besloten uw jaarplan 2020 steun te verlenen en wensen u succes met de uitvoering
ervan.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via telefoonnummer
0411-627282 of via e-mail gemeente@haaren.nl.
Hoogachtend,
gemeenteraad,

`
~

ammingh
raadsgriffier

—.,.
Yves de äger' £
waarnemend burgemeester

Mgr. Bekkersplein 2 ■ Postbus 44 • 5076 ZG HAAREN • Telefoonnummer 0411 — 62 72 82
IBANnr. NL66BNGH0285003208 ■ BTWnr. N1-8042.59.458302 • www.haaren.nl■ e-mail: gemeente@haaren.nl

*19.168555*19.168555
Regio Noordoost-Brabant
drs. R.P.j.M Peerenboom
Onderwijsboulevard 225
5223DE

uw kenmerk

ons kenmerk

behandeld door

datum

D00113087

mevr. L. Ijsseldijk

3 juli 2019

telefoonnummer

verzonden

onderwerp

zienswijze concept jaarplan NOB

bijlage

041328 19 11

Geachte heer Peerenboom,
Met veel interesse hebben wij kennisgenomen van het concept jaarplan en de concept begroting
voor 2020. Wij zien een verbetering in de wijze van communiceren en vinden de duidelijkere
splitsing in communicatie tussen Regio Noordoost- Brabant en Agrifood Capital een verbetering.
Wij constateren dat het jaarplan 2020 binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders blijft en
dit stemt ons, in het jaar waarin een nieuwe strategische agenda wordt voorbereid, tevreden.
Verzoek om extra investering voor transitie landbouw
U constateert in uw jaarplan dat u vooralsnog geen extra budget wil vragen voor de transitie van de
landbouw. Dat terwijl u tevens constateert dat de begrote € 80.000 onvoldoende is voor de
beoogde doelen en ambities. U geeft aan dat er een aanvullende budgetvraag van € 220.000, waar
nog geen middelen voor zijn. Deze middelen kunnen vrijkomen op basis van bijvoorbeeld lagere
uitgaven in 2019 of cofinanciering.
Tevens wordt in het jaarplan een reservering gedaan voor klimaat & energie en voor voeding en
gezondheid, beide ter hoogte van € 80.000. Wij willen u vragen eerst zorgvuldig naar de hoogte van
deze reserveringen te kijken, om zo mogelijk geld vrij te spelen voor de aanvullende
budgetaanvraag voor de transitie van de landbouw.
Vervolg
Met dit jaarplan en deze conceptbegroting wordt op een duidelijke wijze invulling gegeven aan het
laatste jaar van de samenwerking onder de lopende bestuursconvenant. De hierin gemaakte keuzes
zijn duidelijk weergegeven. Wij adviseren om die reden aan de Bestuurlijke Regiegroep op 4 juli de
stukken vast te stellen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers

Waterschap

4-- Aa en Maas

Waterschapshuis
Pettelaarpark 70
Postbus 5049
5201 GA's-Hertogenbosch
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T 088 178 80 00
F 088 178 80 01
E info@aaenmaas.nl
W www.aaenmaas.nl

Regio Noordoost Brabant
T.a.v. de heer R.P.J.M. Peerenboom
Postbus 315
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH

Datum
Ons kenmerk
Doorklesnr.
Onderwerp

13 mei 2019
873869
073 61 56 816 / John Jansen
Kennisgeving ontwerp-jaarplan en begroting 2020 NOB

Geachte heer Peerenboom,
Hierbij delen wij u mee, dat wij het concept-Jaarplan 2020 en de ontwerpbegroting 2020 van de
Regio Noordoost Brabant in goede orde hebben ontvangen.
Voor ons, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, blijven de tekorten voor het Programma
transitie landbouw, de projectenfinanciering voor het Programma klimaat en energie en het thema
natuur de belangrijkste aandachtspunten. Wij achten het echter niet nodig een zienswijze in te
dienen, omdat de water(schaps)belangen in de context van de regionale samenwerking voldoende
zijn geborgd.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,

~
drs.)P. Sennema

-éirs. L.H.J. Verh

dijkgraaf --U

c.c. waterschap De Dommel

Werken met water. Voor nu en later.

Registratienummer:

1341818 1 1345622

Raadsbesluit
Datum vergadenng

27 juni 2019

Agendapunt
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Onderwerp

Zienswijze concept jaarplan 2020 Regio Noordoost Brabant

De raad van de gemeente Bemheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van
burgemeester en wethouders van 30 april 2019:
1.

2.

Geen formele zienswijze uit te brengen over het concept-jaarplan 2020 van de Regio
Noordoost-Brabant

Bij het vertalen van hot jaarplan 2020 in werkplannen nadrukkelijk aandacht te vragen voor
concrete activiteiten bij de huisvesting van arbeidsmigranten (2. programma economie, 2.1
aantrekkelijk vestigingsklimaat)

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van
27 juni 2 9.

Leanetra+~; «,
plv. griffier

t

Marieke Moárman
voorzitter
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Aan het bestuur van de
Regio Noordoost Brabant
Postbus 315
5201 AH 's-Hertogenbosch

uw brief

15 april 2019

ons kenmerk

Z/19/687222

datum

27 juni 2019

bijlagen

N.v.t.

D/19/782524
onderwerp

doorkiesnummer

behandeld door

Reactie op Jaarplan 2020
inclusief begroting

0485 - 585 798

F. Harteveld

Geacht bestuur,
Van u hebben wij het Jaarplan 2020 inclusief begroting 2019 ontvangen. Hartelijk dank
daarvoor.
In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is deze aan de orde geweest.
Besloten is in te stemmen met uw jaarplan 2020 inclusief begroting en geen zienswijze in
te dienen.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Boxmeer.
--De voorzitter,

-`De r~ffier,
I
P

.

O.M.

Cornelissen MMC

1

K.W.T. van Soest
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