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1		 Op weg naar het ‘fotoboek’ Krachtig Bestuur in Brabant

Voorwoord

Gem.: Vragenlijst

BMC: Deskresearch
Adviescie: Adviesgesprek

Sinds begin 2012 onderzoeken de Vereniging van Brabantse Gemeenten en de
provincie Noord-Brabant het vermogen van gemeenten om de Brabantse ambities mede te realiseren en het groeiende takenpakket adequaat te vervullen.
De Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie hebben voor
het project een adviescommissie en een klankbordgroep1 ingesteld.

Adviescie: SWOT/Foto van de gemeente.
Vervolgens vraag aan de gemeente wat ga je er mee doen?
Adviescie: Conceptaanbevelingen inzake gemeente / regio
Adviescie: Definitieve aanbevelingen februari 2013

De Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant voert, ondersteund door bureau BMC, in de
vier Brabantse regio’s (Noordoost-, Zuidoost-,
Midden- en West-Brabant) gesprekken met vertegenwoordigers van gemeenten op regionaal
niveau en met iedere gemeente individueel. De
afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd
met alle gemeenten in Midden-Brabant en er
vond een bijeenkomst plaats over en met de regio. Dit heeft geleid tot een ‘foto’ van de regio
Midden-Brabant en een ‘foto’ (SWOT-analyse)
van iedere gemeente.
In de tweede plaats heeft de adviescommissie
per gemeente een beknopt overzicht van de resultaten van de SWOT-analyse gemaakt. Dit
geeft inzicht in de mogelijkheden, beperkingen
en inspanningen van gemeenten om actief bij
te dragen aan regionale samenwerkingsprogramma’s. Aan de hand van alle kennis die is
opgedaan in de gesprekken heeft de adviescommissie een aantal waarnemingen gedaan die
hebben geleid tot voorlopige aanbevelingen, die
de adviescommissie in dit advies weergeeft. Uiteindelijk moet dit traject aangeven hoe de kwaliteit en de bestuurskracht zo valt te bundelen
dat er voor alle Brabanders een krachtig en toekomstgericht bestuur te garanderen is.
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Het zijn voorlopige standpunten van de adviescommissie. De Klankbordgroep Krachtig Bestuur in Brabant zal een reactie geven op de verschillende regiofoto’s. Dat kan aanleiding zijn
tot aanscherping van beeld en toonzetting. Het
voorlopige karakter houdt de adviescommissie
vast totdat er een totaalbeeld van de hele provincie is. Er is immers een grote mate van uitwisseling en samenwerking aan de randen van
de regio, waarvan het beeld nu nog niet compleet is. Die uitwisseling en samenwerking wil
de adviescommissie meewegen. Ook kan het totaalbeeld van de provincie aanleiding zijn om
de focus aan te scherpen. Naar verwachting zal
de adviescommissie in het eerste kwartaal van
2013 het eindadvies voor de hele provincie opstellen. Tot dat moment zullen de aanbevelingen de status ‘voorlopig’ behouden.
De adviescommissie is in alle gesprekken enthousiast ontvangen en de gesprekken zijn zeer
informatief geweest. De adviescommissie bedankt de vele gemeentebestuurders voor hun
bevlogenheid en enthousiasme om de provincie
nog mooier te maken.
Namens de Adviescommissie
Krachtig Bestuur in Brabant
W.H. Huijbregts-Schiedon, voorzitter

1) Zie bijlage voor opdracht en personele samenstelling.

Provincie: Oplevering aanbevelingen aan regio, als beeld van de gehele provincie compleet is.

Het werkproces naar het ‘fotoboek’ Krachtig Bestuur in Brabant geeft de adviescommissie hieronder schematisch weer.
De Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant heeft voor haar oordeelsvorming iedere
gemeente in de regio Midden-Brabant bezocht
en gesproken met de colleges van burgemeester
en wethouders en (vertegenwoordigers van de)
gemeenteraden. In een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de regio Midden-Brabant is
er verder doorgepraat over regionale ontwikkelingen, samenwerking en regionale agenda’s.
Daarbij is gewerkt met de volgende aanpak:
1. Deskresearch: door BMC is op basis van door
gemeenten aangeleverde documenten en
open bronnen (zoals websites en mediaberichten) een globaal overzicht gemaakt van
een aantal aspecten van de bestuurskracht
van de desbetreffende gemeente (financiële
situatie, interactie met de bevolking, visie en
strategisch vermogen, samenwerking). De
deskresearch is in conceptvorm voorgelegd
aan de gemeente(secretaris) voor eventuele
opmerkingen en aanvullingen.

2. Op basis van een digitale vragenlijst heeft er
een zelfanalyse plaatsgevonden door de desbetreffende gemeente, vaak vastgesteld door
het college en soms ook vastgesteld door de
raad en het college.
3. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met
college en een delegatie van de raad, waarbij
aan het begin van het gesprek werd vastgesteld of de deskresearch bekend is en een actueel beeld geeft dan wel of er feitelijke aanvullingen nodig zijn. Deze gesprekken gingen
onder meer over bestuurlijke stabiliteit en
een gezonde financiële positie, het vermogen
om opgaven en ambities te definiëren en om
te zetten in uitvoering, de decentralisatieopgaven. En ook over samenwerking in de regio,
de Agenda van Brabant en de interactie met
de bevolking.
4. Het SWOT-verslag van deze gesprekken met
de bevindingen van de leden van de adviescommissie is voor eventuele opmerkingen en
aanvullingen voorgelegd aan de gemeente(secretaris) en is aangepast als het feitelijke
onjuistheden bevatte.
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2 Waarnemingen

Zoals gesteld, is deze ronde langs de gemeenten
in de regio Midden-Brabant aangevuld met een
bijeenkomst met regionale vertegenwoordigers,
zodat het beeld meer compleet is gemaakt. Een
derde slag volgt in de komende maanden, te weten de vergelijking van de regio Midden-Brabant, met de andere regio’s Noordoost-Brabant,
West-Brabant en Zuidoost-Brabant en de daarmee verband houdende grensoverschrijdende
ruimtelijke vraagstukken en samenhang. Het
definitieve oordeel van de adviescommissie
wordt, met andere woorden, gevoed vanuit een
drietal perspectieven:
• vanuit de invalshoek van de afzonderlijke
gemeenten in de regio;
• de blik vanuit de samenwerking in de regio;
• de regionale ontwikkeling afgezet tegen
ontwikkelingen in andere regio’s van de
provincie Noord-Brabant.

2.1 Het analysemodel
Voor de aanpak is ervoor gekozen om niet te werken met zogenoemde bestuurskrachtonderzoeken,
maar met de zogeheten Brabantse Bestuursscan als analysekader:

Interactie met
de samenleving

Bestuurlijke stabiliteit
Organisatie op orde
Gezonde financiële
positie

Samenwerkingsbereidheid
en inzet

Samenwerking

Strategie en
leiderschap

Gemeenten in beeld
De kern van het bestuurlijk profiel van de
gemeente bestaat uit het fundament van een
goed functionerende gemeente:
• bestuurlijke stabiliteit;
• de organisatie kwalitatief en
kwantitatief op orde;
• een gezonde financiële positie.
Maatschappelijke vraagstukken zijn alleen
effectief aan te pakken in interactie met de
samenleving; dit is linksboven in beeld gebracht. Het vertrouwen dat bestuurders en
ambtenaren krijgen van hun inwoners bepaalt
of er sprake is van adequate besluitvorming.
Strategie en leiderschap hebben daarom een
aparte score; dit is linksonder in beeld gebracht.
De wil om samen met anderen tot oplossingen
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Samenwerking 3 O’s

Decentralisatieopgaven

• Arbeidsmarktbeleid
• Kwaliteit en beschikbaarheid onderwijs
• Woningen en
bedrijventerreinen
• Bereikbaarheid en
mobiliteit
• Topvoorzieningen

• Jeugdzorg
• Werken naar
vermogen
• Wmo
• RUD

Operationele
samenwerking

Bestaande
samenwerkingsverbanden

•
•
•
•

FIOPA
Belastingen
Uitkeringen
Handhaving

• GGD
• SW
• Vervoerregio

te komen en de inzet voor de dan gemeenschappelijke zaak is een cruciale factor; dit is midden
rechts in beeld gebracht.
Samenwerking apart in beeld
Voor de samenwerking is de ordening aangebracht door inhoudelijke groepering.
Het eerste blok linksboven betreft de samenwerking op economisch, fysiek en ruimtelijk
terrein. Het tweede blok, rechtsboven, betreft de
samenwerking bij de (nieuwe) decentralisatieopgaven. Het derde blok, linksonder, betreft de
samenwerking op het operationele vlak. In het
vierde blok ten slotte, rechtsonder, zijn aparte
samenwerkingsverbanden genoemd. In het vervolg van dit hoofdstuk geeft de adviescommissie de belangrijkste waarnemingen weer.
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2.2

De regio in vogelvlucht

Karakteristiek
De regio Midden-Brabant, met acht gemeenten
(zie tabel 1), kent een centraal gelegen stad in
een verder overwegend groene regio met een
sterk landelijk gebied. De regio kenmerkt zich
door een grote differentiatie van stedelijke
woonmilieus, dorpse woonomgevingen in de
kleine kernen en groene landelijke omgevingen
daar tussenin. Midden-Brabant verbindt Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant met de regio
West-Brabant. Er is samenwerking met WestBrabant op basis van gemeenschappelijke regelingen (zoals de Veiligheidsregio). De regio Midden-Brabant is ruim 50.000 ha groot, een gebied
met bijna 400.000 inwoners. Het is een compacte en relatief kleinschalige regio met redelijk
natuurlijke grenzen2.
Tabel 1 Overzicht gemeenten in Midden-Brabant per 1-1-2012
Gemeente
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk
Totaal

Oppervlakte in ha
2.972
6.567
4.224
9.648
5.072
6.511
11.915
6.815
53.724

Aantal inwoners
25.203
25.655
22.805
15.047
23.064
25.773
207.510
46.389
391.446

Ruimtelijk-economische en maatschappelijke
opgaven van de regio
In de regio wordt ingezet op de ontwikkeling
van goed bereikbare, complete en compacte stedelijke concentratiegebieden, afgewisseld met
een gevarieerd landelijk gebied. Op het vlak van
de bereikbaarheid kent de regio nog een aantal
ambities. Zo wil zij haar positie in het hoogontwikkelde afzet- en productiegebied van de Eurodelta versterken door de (inter)nationale bereikbaarheid via weg, water, spoor, lucht en buis uit
te bouwen. De ontwikkeling van een goed functionerend infrastructuurnetwerk is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van
Noord-Brabant en in het bijzonder het stedelijke
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netwerk BrabantStad3. Het is voor de provincie
Noord-Brabant van strategisch belang dat de
vier economische clusters goed met de omgeving én onderling worden verbonden. Daarvoor
zijn de (inter)nationale assen die de Randstad,
het Ruhrgebied en de Vlaamse steden met elkaar verbinden van groot belang. Denk aan de
A2, de A16, de A4, de HSL en de oost-westverbindingen A58 en A59. Met name deze oost-westas,
gedeeltelijk gelegen in Midden-Brabant, zorgt
voor de verbinding van de kenniseconomie van
Oost-Brabant met de op distributiegerichte economie van West-Brabant. Deze opgaven, afkomstig uit de Regionale Agenda, zijn vertaald naar
concrete opgaven voor de regio Midden-Brabant.

2.3

Leisurelandschap en cultuur
In Midden-Brabant is enerzijds een intensief gebruikt ‘leisurelandschap’ ontstaan met onder
meer Safaripark De Beekse Bergen en De Efteling; anderzijds is de cultuurhistorische kleinschaligheid en het natuurlijke, landschappelijke
karakter van Het Groene Woud (Meierij) en de
Loonse en Drunense Duinen een kernkwaliteit.
Beide kwaliteiten hangen nauw samen met de
ligging: enerzijds nabij de grote steden en anderzijds op het aantrekkelijke kleinschalige dekzandlandschap met hoge natuur- en landschapswaarden. Provincie en gemeenten zien
het als een belangrijke opgave om deze kwaliteiten te versterken en beter met elkaar in verband te brengen.

De ontwikkelingen in en door de regio MiddenBrabant worden ingezet vanuit Social Innovation. Midden-Brabant is een van de eerste regio’s
waarin dit begrip de leidraad vormt voor economische, maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwingen. Dit gaat om het gezamenlijk
scheppen van nieuwe zakenmodellen en marktmechanismen door uiteenlopende belanghebbenden voor de realisering van maatschappelijke waarde. Kortom, het nieuwe samenwerken
in de zorg- en diensteneconomie. Voor de economische sectoren waarin de regio zich onderscheidt is Social Innovation het extra onderscheidende vermogen.

Kenniscluster
De provincie onderscheidt vier kansrijke economische kennisclusters, waarvan Midden-Brabant er één is. Deze regio biedt met haar kennis
en bedrijvigheid met betrekking tot logistiek,
maintenance, bio-energie, toerisme en sociale
innovatie een belangrijke toegevoegde waarde.
Vanzelfsprekend kan het onderwijs en de Universiteit van Tilburg een hoofdrol spelen in de
kennisindustrie van Midden-Brabant.
2) In aanvulling op tabel 1 wordt vermeld dat de gemeente
Heusden (43.000 inwoners; oppervlakte 8000 ha) is
gelegen op de overgang van Noordoost-Brabant naar
Midden-Brabant en met Waalwijk en Loon op Zand samenwerkt om De Langstraat in Noord-Brabant op de
kaart te zetten. Het onderstreept dat de grenzen van de
regio’s fluïde zijn.
3) BrabantStad is sinds 2001 het stedelijk netwerk van de
vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond,
’s-Hertogenbosch en Tilburg én de provincie NoordBrabant.

Social Innovation/de inhoud
van de werkagenda

In de regio Midden-Brabant hebben de acht gemeenten een gemeenschappelijke werkagenda
voor regionale samenwerking (2011-2015) opgesteld. De werkagenda geeft richting aan wat de
samenwerkende gemeenten gaan doen om een
sterke innovatieregio te worden. De agenda
heeft daarmee voor een belangrijk deel betrekking op de economische opgaven voor de regio
en sluit aan bij de prioriteiten die samen met
het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zijn
opgesteld door een in het gebied opererende Regional Development Board (van Midpoint Brabant).

De regio positioneert zich met Social Innovation
als een regio waarin vernieuwende sociale kennis toepasbaar wordt gemaakt. Die kennis als
zodanig geeft al een onderscheidend vermogen,
maar daarnaast zijn er speerpuntsectoren aangewezen:   leisure, lifesciences (ook wel aangeduid in de programma’s zorg), logistics, aerospace en maintenance. Naast op vernieuwing
gerichte activiteiten heeft de werkagenda ook
betrekking op ‘gewone’ publieke samenwerkingsopgaven, zoals de programmering van bedrijventerreinen, infrastructuur en woningbouw en de sociale agenda.

• Leisure
De vrijetijdseconomie in de Regio Hart van Brabant groeit jaarlijks met meer dan 7%. Met
14.000 banen, meer dan 2.100 ondernemingen
en tien miljoen dagrecreanten op jaarbasis is de
toeristische en recreatieve sector een magneet
voor de regionale economie.
• Lifesciences
Midden-Brabant heeft ruim 44.000 arbeidsplaatsen en 3.600 bedrijfsvestigingen in deze
sector. De zorgsector is enorm in beweging. Er is
sprake van toenemende vergrijzing, een steeds
grotere vraag naar zorg, stijgende kosten en dus
de noodzaak om die in de hand te houden. Het
zijn allemaal factoren die van de zorg in Midden-Brabant een bijzonder aandachtsgebied
maken.
• Aerospace en maintenance
In tegenstelling tot wat velen denken is de
maakindustrie in Nederland nog steeds omvangrijk en belangrijk. In de Regio Hart van Brabant, waar de industrie een lange traditie kent
en stevig is verankerd, biedt de sector nog altijd
werk aan 26.000 mensen. De komst van Boeing
is een recent succespunt binnen dit project.
Boeing vestigt zich op Gate 2, de Aerospace &
Maintenance Campus in Gilze en Rijen.
• Logistics
De regio telt tal van toonaangevende transportbedrijven en logistieke dienstverleners en is
met 32.000 banen en 3.400 bedrijfsvestigingen
van groot belang. In toenemende mate kiezen
nationale en internationale bedrijven voor de
Regio Hart van Brabant als vestigingsplaats
voor hun distributiecentra. Daarbij speelt behalve de strategische ligging van de regio ook de
beschikbaarheid van multimodale vervoersknooppunten een rol. Daarmee krijgt het duurzame karakter van het goederenvervoer extra
meerwaarde. Bovendien staat de logistieke sector in de Regio Hart van Brabant dankzij allerlei
technologische toepassingen als kwalitatief
hoogwaardig te boek.
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De vier speerpunten worden vertaald in elf prioritaire projecten. De provincie Noord-Brabant
en de regio Midden-Brabant hebben het fonds
REAP4   Midden-Brabant opgericht. Dit fonds is
bestemd voor sociaal-economische ontwikkelingsprojecten (leisure, logistics of care) die gezamenlijk worden uitgevoerd door de overheid,
het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarvoor is
jaarlijks een bedrag van meer dan €600.000,=
beschikbaar, waarvan de helft door de provincie
en de andere helft door de regionale partners
wordt gefinancierd.
2.4 Samenwerking in de regio
De organisatie voor de uitvoering van de
werkagenda
De gemeenten uit de regio Midden-Brabant
hebben zich verenigd onder de naam ‘Regio
Hart van Brabant’. Men komt bijeen in een lichte
overlegstructuur. Vóór de oprichting van de
Regio Hart van Brabant werd dit ook wel het
Regionaal Overleg Midden-Brabant5  genoemd.
Naast de intergemeentelijke samenwerking
werken de gemeenten ook samen in een breder
Triple Helix-verband, genaamd Midpoint Brabant. De programma’s van de Regio Hart van
Brabant sluiten aan bij de programma’s van
Midpoint Brabant. Beide samenwerkingsstructuren zijn bewust als aparte entiteit georganiseerd. Voor alle projecten die de Regio Hart van
Brabant ter hand neemt geldt dat het opdrachtgeverschap bij de overheid ligt. Voor alle projecten van Midpoint Brabant geldt dat het projecten zijn waarbij het opdrachtgeverschap bij de
Triple Helix ligt: bij onderwijs, ondernemers en
overheid.
Vanzelfsprekend vraagt deze organisatievorm
om aandacht voor samenwerking en afstemming tussen de Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

4) REAP = regionaal economisch actieprogramma
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• Regio Hart van Brabant (voorheen Regionaal
Overleg Midden-Brabant)
In de Regio Hart van Brabant werken de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg
en Waalwijk samen.
De burgemeesters van de acht deelnemende
gemeenten vormen het algemeen bestuur.
De inhoudelijke accenten, de vier thema’s,
zijn in de voorgaande paragraaf beschreven.
De samenwerkende gemeenten zijn recent
vanuit de agendafase beland in de planfase.
Een aansprekende werkagenda in boekvorm
is hiervan het resultaat.
• Midpoint Brabant (voorheen De Ideale
Connectie)
Het programma van Midpoint Brabant is gebaseerd op samenwerking in de regio Midden-Brabant. Die samenwerking tussen
plaatselijke overheden (gemeenten), onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven vormt de basis binnen de organisatie.
Midpoint Brabant kent een Regional Development Board (RDB), die bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (overheid,
ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen), en is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische agenda. Het algemeen bestuur (afvaardiging van de RDB) is
verantwoordelijk voor de operationele leiding van Midpoint Brabant. Zij wordt ondersteund door een programmabureau, aangestuurd door de programmadirecteur.
De bestuursleden brengen de boodschap,
geven richting aan het proces, openen deuren en zorgen voor draagvlak en instemming
bij de achterban. Ook organiseren de leden
een gezamenlijke lobby richting en met regio, provincie en Rijk. De succesvolle lobby
van gemeenten, bedrijven en provincie bij de
Rijksoverheid inzake de opwaardering van
de A58, A59 en N65 is hiervan een mooi voorbeeld.
5)

Formeel is ROM nog de juiste naam, maar in de praktijk
wordt nu al volop ‘Regio Hart van Brabant’ gebruikt als
naam voor het samenwerkingsverband van de gemeenten in Midden-Brabant. Deze naam wordt officieel met
het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling dit najaar.

• Samenwerkingsinitiatieven in Midden-Brabant. In vergelijking met Noordoost-Brabant
is Midden-Brabant een compacte regio,
waarin men op intergemeentelijk niveau en
in Triple Helix-verband als gemeenten bijeenkomt. Daarnaast zijn de volgende samenwerkingsinitiatieven tussen de individuele
gemeenten te zien:
1

De vier groene gemeenten Alphen-Chaam,
Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Goirle
(waarvan de eerste twee in de regio WestBrabant zijn gelegen) hebben vorig jaar de
ambitie uitgesproken om verregaand ambtelijk te gaan samenwerken. Behoud van
bestuurlijke zelfstandigheid stond hierbij
voorop. Als uitdaging in het samenwerkingsproces werd dan ook gezien de verbinding
van zelfstandigheid en de wens tot verregaande ambtelijke samenwerking. Nog voordat deze uitdaging is aangegaan, hebben de
colleges van de vier gemeenten via een persbericht laten weten dat zij over de beoogde
samenwerking tussen de vier gemeenten
geen overeenstemming hebben bereikt.
De verschillen van inzicht betreffen met
name het einddoel van de samenwerking en
de weg daarnaartoe.

2 Waalwijk en Loon op Zand (en Heusden, uit
regio Noordoost-Brabant) willen hun samenwerking versterken om de efficiency en slagkracht te vergroten, maar hun zelfstandigheid behouden. Samen met de gemeente
Heusden ontwikkelt men het samenwerkingsverband De Langstraat. Dit gebied begint ten westen van ’s-Hertogenbosch en ligt
overwegend in Midden-Brabant. De eerste
stappen van de samenwerking in De Langstraat zijn neergelegd in de visie ‘Op een
nieuwe leest geschoeid’. Basis van de samenwerking is de gemeenschappelijke identiteit,
de sociale cohesie, de ruimtelijke samenhang, een gezamenlijk cultuurhistorisch verleden en van daaruit een agenda voor de toe-

komst. Op basis van dit visiedocument tracht
men nu samen te werken aan de agenda van
de toekomst. Wonen, economie/ werken, infrastructuur en toerisme & recreatie vormen
de vier prioritaire beleidsthema’s. Voor deze
thema’s worden strategische doelen opgesteld voor de komende vijf jaar. Verder is
voorzien in een werkprogramma tot 2014.
Er is een gezamenlijk bureau opgericht en er
lopen afspraken voor een gemeenschappelijk gedifferentieerd vestigingsbeleid.
3 Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn op operationeel niveau een samenwerking aangegaan
op het gebied van inkoop en aanbestedingsbeleid. Alvorens een verdere samenwerking
aan te gaan heeft de gemeente Hilvarenbeek
pas op de plaats gemaakt. Zij wil allereerst
een strategische en principiële discussie voeren. Hiertoe heeft zij een Commissie Regionale Samenwerking ingesteld. De commissie
heeft als taak de besluitvorming door de
raad over de intergemeentelijke samenwerking voor te bereiden, onder andere door
overleg met het college. De commissie maakt
uiteindelijk een notitie voor de raad met de
verschillende denkbare samenwerkingsscenario’s. Aan de hand daarvan zal de raad besluiten nemen op dit gebied. De commissie
heeft intussen de notitie aangeboden, met
als advies de samenwerkingsmogelijkheden
te verkennen met Oisterwijk en Oirschot
maar open te blijven staan voor andere mogelijkheden. In het eerste kwartaal van 2013
komt het college van B&W met de rapportage over deze verkenning.
4 Dongen en Tilburg werken op operationeel
niveau samen op het terrein van re-integratie, participatie en bijstandsvoorzieningen.
Ook op andere specialistische terreinen en
voor robuuste zwaardere projecten zijn er samenwerkingsafspraken tussen Dongen en
Tilburg, waarbij Dongen een beroep kan
doen op de inzet van een grotere stad.
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2.5

Waarnemingen van de adviescommissie

Strategische samenwerking
De Regio Midden-Brabant is compact en de samenhang wordt ervaren door de deelnemende
gemeenten. Uit alle gesprekken blijkt dat er een
groot draagvlak is voor strategische samenwerking op regionaal niveau. Er is een gemeenschappelijk geloof in de werkagenda van de Regio Hart van Brabant en de meerwaarde daarvan
voor de afzonderlijke gemeenten.
Midpoint Brabant wordt als verlengstuk van
deze samenwerking gezien. De samenwerking,
de Triple Helix, wordt als een krachtig MiddenBrabants netwerk gezien.
De Regio Hart van Brabant speelt ook een dominante rol bij de transities op het terrein van de
decentralisatie van de jeugdzorg en de overdracht van AWBZ-taken. Bij de voorgenomen
Wwnv zijn de werkterreinen van respectievelijk
de Diamantgroep en het Werkbedrijf MiddenLangstraat de insteek voor gezamenlijke aanpakken.
De samenwerking met Tilburg heeft de omliggende gemeenten geen windeieren gelegd.
Voorbeelden zijn de ontstane initiatieven in de
zorg voor de gemeente Goirle en het opbouwen
van de economie rondom het thema Aerospace
voor Gilze en Rijen.
Toekomstvisie en samenwerkingspartners zijn
onderwerpen die bij de gemeenteraden een
plaats hebben gekregen op de agenda voor strategische en principiële discussies. Soms, zoals in
Loon op Zand, geeft dat enige vertraging in de
besluitvorming over de realisatie van de samenwerking met Waalwijk en Heusden.
De gemeente Heusden neemt een aparte positie in, omdat zij deels is gericht op de regio
Noordoost, waar zij formeel ook deel van uitmaakt, en deels samenwerkt met het op de
kaart zetten van De Langstraat. Dat past ook bij
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de ligging van deze gemeente, waarbij de kern
Drunen een sterke oriëntatie heeft op Waalwijk
en Vlijmen deel uitmaakt van het stedelijk gebied Den Bosch. Het is een soort ‘overgangsgemeente’ en dat onderstreept dat de grenzen van
de regio’s fluïde zijn.
Operationele samenwerking
Op operationeel terrein wordt de regio MiddenBrabant echter niet gezien als de meest logische
schaal voor operationele samenwerking. De gemeenten zoeken hier constructies met buurgemeenten. Behoud van de zelfstandige positie is
uitgangspunt. De commissie constateert dat de
hiermee gepaard gaande versnippering van
denk- en doekracht niet ten goede komt aan de
bestuurskracht van de regio.
De gemeente Tilburg voert als centrumgemeente voor enkele omliggende gemeenten operationele taken uit. Zij heeft hierin een open houding.
Als er vraag naar is, werkt Tilburg mee, zolang
het maar binnen de volgende kaders past:
•
Het betreft een bijdrage aan een sterke
regio Midden-Brabant;
•
Het is kostendekkend;
•
De overname van taken wordt
gerealiseerd binnen acceptabele
investeringen en organisatorische en/
of personele effecten;
Er zijn geen ondernemersrisico’s;
•
Commitment wordt geborgd alvorens
verder te investeren in de uitwerking.
Waalwijk, Loon op Zand en Heusden vormen
een aantrekkelijke combinatie. De samenwerking wordt versterkt, met name ingegeven vanuit de gezamenlijke ambitie om in de recreatieve en vrijetijdssector nog een verdere
ontwikkeling door te maken. Daarmee wordt de
slagkracht vergroot en blijft de zelfstandigheid
behouden, zo is de gedachte. De onderlinge samenwerking op het ‘sociale dossier’ heeft daarenboven nog een forse impuls gekregen door
het samenvoegen van sociale diensten en de
sociale werkvoorziening op de schaal van De
Langstraat.

Dongen tracht de samenwerking met Tilburg te
intensiveren op het gebied van re-integratie,
participatie en bijstandsvoorzieningen. Tevens
voert Dongen een verkenning uit om voor de
bedrijfsvoeringstaken de samenwerking met,
bij voorkeur, één andere gemeente op te zoeken.
Zo ontstaat een robuuste schaal. Die strategische keuze wordt momenteel verkend, waarbij
de ogen voornamelijk zijn gericht op Tilburg
maar er ook gesprekken worden gevoerd met
andere gemeenten, zoals Gilze en Rijen.
Zoals gezegd hebben Alphen-Chaam, Gilze en
Rijen, Baarle-Nassau en Goirle reeds de mogelijkheden tot verregaande ambtelijke samenwerking verkend. De investering hierin heeft
niet geleid tot overeenstemming. In juni 2012
heeft de gemeente Gilze en Rijen besloten zich
te oriënteren op samenwerking met Dongen.
Vrijwel simultaan aan de werkzaamheden van
de adviescommissie heeft de gemeenteraad van
Hilvarenbeek zich gebogen over de kaders voor
samenwerking en daarvoor uitgangspunten geformuleerd. De tijdelijke raadscommissie heeft
geadviseerd om allereerst samenwerkingsmogelijkheden op duurzame basis te verkennen
met de gemeenten Oisterwijk en Oirschot.
Al met al constateert de adviescommissie dat
Goirle en Hilvarenbeek op dit moment nog geen
duidelijke samenwerkingspartners hebben. De
adviescommissie vindt dit een risico en het is
noodzakelijk dat deze gemeenten uiteindelijk
wel in een groter verband opgaan.
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3 Visie en kader van

4 Aanbevelingen

		 de klankbordgroep

Naar de mening van de Klankbordgroep Krachtig Bestuur in Brabant6  dient er een bestuurlijk
Brabant te ontstaan, dat kan schakelen en verbinden. Het vermogen tot schakelen en verbinden is een belangrijke kernopgave voor het bestuur de komende jaren. Niet alleen met
bestuurders onderling, maar zeker ook met andere partners, zoals ondernemers, onderwijs,
onderzoeksinstellingen en maatschappelijke
organisaties.
Daarnaast moeten gemeenten ook onder minder gunstige omstandigheden adequaat kunnen functioneren. Zij moeten actief kunnen bijdragen aan het oppakken van bovenlokale
vraagstukken. Ook dienen zij over een zodanig
financiële spankracht te beschikken dat schommelingen in het inkomsten- en uitgavenpatroon kunnen worden opgevangen. De klankbordgroep vindt dat de spiegel die de
adviescommissie de regio en de gemeenten
gaat voorhouden niet automatisch moet leiden
tot een structuurdiscussie. De grootte van een
gemeente is niet per definitie bepalend voor de
bestuurskracht, maar de mogelijkheid om slim
te schakelen en te verbinden is bepalend. Het
gaat om de bewustwording dat gemeenten over
hun gemeente en bestuurlijke grenzen heen
moeten kijken voor kansen. Naar de mening
van de klankbordgroep is cruciaal voor het bestuur in Brabant:

De klankbordgroep heeft vitaal/krachtig
bestuur als volgt omschreven:
• bestuur dat in staat is om de maatschappelijke opgaven te definiëren en het handelend
vermogen heeft om deze om te zetten in uitvoering. Daarbij gaat het zowel om de ruimtelijke, fysieke terreinen (economie, infrastructuur, groen en dergelijke) als om de terreinen
van zorg, onderwijs, welzijn, inkomen, veiligheid en dergelijke;
• bestuur met knowhow en het vermogen om
te verbinden en te dansen tussen de schalen
en tussen maatschappelijke en bestuurlijke
partners;
• veerkrachtig bestuur, dat ook onder minder
gunstige omstandigheden adequaat kan
functioneren en maatschappelijke effecten
weet te realiseren;
• bestuur dat van buiten naar binnen kan denken en handelen;
• bestuur met het vermogen om de wettelijke
en autonome taken, en de eigen ambities,
adequaat uit te voeren;
• robuust bestuur, dat zekerheid en continuïteit
biedt.

1. Topprioriteit voor versterking en
vernieuwing economie
2. Focus op economische topclusters
3. Omslag agrosector
4. Kwaliteit van landschap en leefomgeving
in relatie tot economische ontwikkeling
5. Tendensen als vergrijzing en krimp hebben
hun weerslag op de samenleving
6. Sterke regio’s
7. Regio’s, steden en landelijk gebied
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4.1 Een compacte en krachtige regio
Positief is het bestuurlijk draagvlak bij de
gemeenten voor de samenwerking op strategisch terrein op de schaal van de Regio Hart van
Brabant. De intergemeentelijke samenwerking
in deze regio wordt versterkt met Midpoint Brabant, een samenwerking tussen de Triple Helixpartners, waarin Regio Hart van Brabant de
overheidspartijen vertegenwoordigt. Opvallend
is ook de waardering voor de rol van Tilburg als
grote centrumstad en de afwezigheid van rivaliteit tussen de stad Tilburg en de verstedelijkte
gemeente Waalwijk, een rivaliteit die zich in het
recente verleden nogal eens voordeed. Voor de
gemeenschappelijke plannen is draagvlak en
deze zijn nu omgezet in een werkagenda, terwijl
er ook een fonds is voor regionale ontwikkeling.

nen en het samen optrekken bij acquisitie van
bedrijven. De gemeenten in Midden-Brabant
hebben elkaar gevonden in gemeenschappelijke doelen, belangen en acties.

Er zijn sterke elementen te onderkennen:
• gemeenschappelijke belangen in een
overzichtelijk gebied;
• bestaande trekpleisters in de leisuresector
(Safaripark De Beekse Bergen, De Efteling,
Het Groene Woud);
• Tilburg en Waalwijk die samen optrekken;
• samenwerkingsgezindheid op regioniveau;
• focus op de groeimarkten logistiek, aerospace,
maintenance, zorg en leisure;
• universiteit als aanjager van de kenniseconomie en promotor van Social Innovation;
• gezamenlijk optrekken bij acquisitie van
bedrijven, bedrijventerreinen en woonvisies;
• vlechtwerken van ondernemingen,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke
organisaties in Midden-Brabant.

De beperkingen van de compacte schaal
De kracht en charme van de compactheid is
hierboven benadrukt. De regio is relatief klein
en heeft (nog) een enigszins diffuus economisch
profiel. De adviescommissie betwijfelt of Midden-Brabant ook in de toekomst voldoende
slagkracht, onderscheidend vermogen en
schaalniveau heeft om een rol te kunnen spelen
in de internationale concurrentie van regio’s.
Wordt het niet een te kleine speler op dat grotere speelveld?

De Regio Hart van Brabant bestaat als entiteit
De eerste voorlopige (hoofd)conclusie van de
adviescommissie is tegen deze achtergrond niet
verrassend, maar zeker betekenisvol: de Regio
Hart van Brabant bestaat wel degelijk als aparte
bestuurlijke entiteit voor strategische en economische samenwerking. Die samenwerking
wordt verder uitgebreid met afstemming en
taakverdelingen bij woonvisies, bedrijfsterrei6) De klankbordgroep is ingesteld door Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant en bestaat uit een aantal
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners.

De overzichtelijke schaal speelt daarbij ongetwijfeld een positieve rol. Met relatief korte lijnen kan informatie worden uitgewisseld en
slagvaardig worden opgetreden.   Maar minstens zo belangrijk is de bestuurscultuur; de intermenselijke verhoudingen zijn bij samenwerking een factor van belang. ‘Zonder goede
verhoudingen geen robuuste samenwerking’ is
bijna een wetmatigheid.
4.2 Aanbevelingen voor een strategische
aanpak

Die vraag laat zich alleen speculatief beantwoorden. De adviescommissie is van mening
dat de compactheid de regio ook wendbaar en
flexibel maakt, hetgeen tot de volgende aanbevelingen van de adviescommissie leidt:
Aanbeveling 1: focus sterker op samen optrekken met West- en Zuidoost-Brabant op de gemeenschappelijke thema’s. De voortrekkersrol
van Tilburg is dan belangrijk.
Aanbeveling 2: zet het onderscheidend vermogen van Regio Hart van Brabant nog scherper
neer. De overlap wat betreft thematiek met andere Brabantse regio’s is, gelet op de fluïditeit
van grenzen, onvermijdelijk, maar daarbinnen
is plaats om de eigenheid te benadrukken.
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Met inachtneming van deze kanttekeningen
stelt de adviescommissie vast dat de samenwerking in de Regio Hart van Brabant op strategisch
terrein een goede uitgangspositie geeft voor
toekomstige ontwikkelingen en bijdraagt aan
de realisatie van de Agenda van Brabant.
Er komt een cruciale fase aan
Regio Hart van Brabant komt nu in een fase
waarbij planontwikkeling overgaat in realisatie.
De eendracht van de bestuurders moet nu worden omgezet in organisatorisch vermogen om
in Triple Helix-verband het programma door te
voeren. De overgang van ‘praten’ naar ‘doen‘ is
aan de orde.
De adviescommissie wil wijzen op kansen voor
nog betere positionering, door scherpere keuzes
met betrekking tot strategie en ambities. Vanuit
een positief gevoel ‘we hebben in Midden-Brabant een flinke en succesvolle inhaalslag gemaakt en zijn goed bezig’, komen er vanuit de
klankbordgroep suggesties om er nog meer uit
te halen, door nog sterkere externe profilering
en hogere ambities vanuit een regionale optiek.
Daarbij vraagt het concept Social Innovation, als
een onderscheidende meerwaarde, om aandacht.
De adviescommissie constateert in de verschillende gesprekken dat de reikwijdte daarvan nog
vaag is, terwijl er ook vraagtekens worden gesteld bij het vernieuwende karakter ervan. De
nieuwe samenwerking is voor de Regio Hart
van Brabant misschien nieuw, maar Triple Helix-aanpakken zijn ook elders (in Brabant en andere provincies) met succes aan de orde.
Aanbeveling 3: tweesporenbeleid: de adviescommissie beveelt aan om twee sporen parallel
te laten lopen:
• de werkagenda realiseren; werk in uitvoering;
• doorontwikkeling van strategie, profilering
en planontwikkeling.
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Governance
In verschillende SWOT-gesprekken kwam naar
voren dat de gemeenteraden zich nog te veel
buitenspel voelen in het regionale gebeuren
(‘een zaak van burgemeesters, wethouders en
gemeentesecretarissen’). De governancediscussie is aan de orde en krijgt een plaats op de
agenda’s van verschillende raden. Bij de raden
wordt die discussie tevens gevoerd tegen de
achtergrond van toekomstvisies, keuzes voor
samenwerkingspartners op operationeel vlak
en kosten en opbrengsten van regionale samenwerking. Gedachtewisselingen komen nu pas
goed op gang en veel raden zijn bezig de kaders
voor samenwerking nader aan te scherpen. De
adviescommissie beveelt aan om:
Aanbeveling 4: vanuit de regionale samenwerkingsverbanden de governance extra aandacht
te geven;
Aanbeveling 5: Governance een invulling te geven door structurele aanpassingen, teneinde
democratische zeggenschap en verantwoordelijkheid beter te borgen;
Aanbeveling 6: de Universiteit van Tilburg in
de ontwikkeling daarvan een prominente rol te
laten spelen.
Grenzen zijn fluïde; ontgrenzen is eerder aan
de orde
De regio Midden-Brabant bestaat nu nog uit
acht gemeenten. In de praktijk spreekt Regio
Hart van Brabant van negen gemeenten, waarbij Heusden als complement wordt gezien. De
adviescommissie wijst erop dat de samenstelling van een bestuurlijke regio niet sluitend kan
zijn en komt tot de volgende aanbevelingen:
Aanbeveling 7: Heusden moet de gelegenheid
krijgen om zich aan te sluiten bij de Regio Hart
van Brabant voor ontwikkelingen in De Langstraat.

Aanbeveling 8: de ‘leisureboulevard’ moet nadrukkelijk ook over de grenzen heen kijken,
want die houdt aan de zuidkant niet op bij Hilvarenbeek maar omvat ook de grensstreek. De
overloop naar De Baronie kan de aantrekkelijkheid voor toeristen vergroten.
Aanbeveling 9: de regionale grenzen moeten
niet als absoluut worden gezien. Dat geldt ook
voor de samenhang en overlap van de regio’s
onderling. Afstemming tussen Brainport en de
agenda van Midpoint Brabant zal synergie geven en de kracht van Brabant als provincie vergroten. De kansen door grensoverschrijdende
samenwerking met België vragen om samenwerking tussen Breda, Tilburg en Eindhoven.
Tilburg kan daarvoor het beste initiatieven ontplooien.
De Langstraat moet beeldversterkend worden
voor de Regio Hart van Brabant
Regio Hart van Brabant is een beeldmerk in ontwikkeling. De gemeenten hebben samen besloten op reis te gaan, zijn onderweg en werken er
hard aan om de Regio Hart van Brabant een gemeenschappelijk en onderscheidend domein te
laten zijn. De ideale connectie had te veel associatie met een busonderneming. Midden-Brabant
leek nog veel op het mislukte Samenwerkingsverband Midden-Brabant (SMB). Vandaar de
nieuwe naam: Regio Hart van Brabant: een
nieuw elan en nieuwe externe profilering.
De samenwerking van Loon op Zand, Waalwijk
en Heusden pakt een bestaand merk, De Langstraat, op als focus. De adviescommissie beveelt
aan:

Aanbeveling 11: dat op strategisch niveau de
Regio Hart van Brabant partij is voor gesprekken met de provincie, het Rijk en belangrijke
stakeholders.
4.3 Operationele samenwerking vraagt om
schaalvergroting
In tegenstelling tot de strategische samenwerking op de schaal van en met Midden-Brabant
verloopt de samenwerking op operationeel terrein niet echt soepel. Terwijl er in andere Brabantse regio’s clusters aan het ontstaan zijn,
verloopt dat in Midden-Brabant trager. De commissie constateerde al in hoofdstuk 2 dat de
hiermee gepaard gaande versnippering van
denk- en doekracht niet ten goede komt aan de
bestuurskracht van de regio.
De afzonderlijke gemeenten ervaren hun kwetsbaarheden wel, maar met uitzondering van
Loon op Zand is de financiële situatie bij de Midden-Brabantse gemeenten betrekkelijk gezond
en zijn de bestuurlijke verhoudingen stabiel.
Het urgentiegevoel is, met andere woorden, nog
niet erg groot. Dat is gevaarlijk, want het kan leiden tot zelfoverschatting en tot onderschatting
van de snelheid van externe ontwikkelingen.
Bovendien verzwakt het de kracht van de regio,
omdat zes van de acht (met Heusden erbij negen) gemeenten kwetsbaar zijn qua organisatorisch vermogen.
De adviescommissie vindt het noodzakelijk dat
de gemeenten op het terrein van operationele
samenwerking meer gas geven, om die valkuilen te vermijden.

Aanbeveling 10: dat De Langstraat beeldversterkend gaat werken voor Regio Hart van Brabant en niet het tegendeel bewerkstelligt. Dat
betekent niet alleen een goede afstemming van
externe profilering, maar ook zorgvuldig bestuurlijk handelen.

Veerkrachtig Bestuur in Midden-Brabant | 17

De adviescommissie wil op deze plaats wijzen
op het recente betoog van professor Bijsterveld
van de Universiteit van Tilburg, die het opgaan
van Midden-Brabant in een stedelijke regio
Tilburg/Waalwijk, als een van de zes stedelijke
regio’s van Brabant, voorspelt als waarschijnlijke ontwikkeling in de toekomst.
De adviescommissie heeft met belangstelling
kennisgenomen van de mening van Tilburg
over de wenselijkheid van een ‘taboe‘ op herindeling. Het ‘h-woord’ kan inderdaad verlammend werken en positieve ontwikkelingen
daarmee remmen. Maar de bestuurlijke werkelijkheid van het heden kan niet de enige invalshoek zijn om naar de toekomst van de regio te
kijken. De adviescommissie wil dan ook niet uitsluiten dat op termijn herindeling ook in Midden-Brabant noodzakelijk zal zijn om de veerkracht van het bestuur te vergroten – een
oplossing naast andere mogelijkheden. Dat
pleit ervoor om de operationele samenwerking
nu al te organiseren op de schaal van MiddenBrabant en versnippering te voorkomen.
Vooralsnog lijkt er echter een overgangsfase nodig om zover te kunnen komen. De adviescommissie doet hieronder enkele suggesties voor
die tussenstappen, maar wijst er nadrukkelijk
op dat het niet zozeer gaat om met wie de operationele opschaling gaat plaatsvinden, maar
vooral dat die met grote daadkracht wordt opgepakt. Het gaat om de volgende suggesties:
Aanbeveling 12: Goirle is een gemeente die
deels bestaat uit platteland (Riel en buitengebied) maar toch vooral deel uitmaakt van het
stedelijk gebied. Met dat in het achterhoofd ligt
het voor de hand dat Goirle gaat samenwerken
met Tilburg om de eigen kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit te kunnen verhogen en
te voorkomen dat de gemeente in een geïsoleerde positie terecht zal komen.
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Aanbeveling 13: in de voetsporen daarvan lijkt
het de adviescommissie logisch dat Hilvarenbeek, Oisterwijk en Haaren (als rentmeesters
van natuurgebieden) zich voor operationele samenwerking meer op elkaar gaan oriënteren.
Aanbeveling 14: het gemeentebestuur van Hilvarenbeek denkt allereerst aan een combinatie
met Oisterwijk en Oirschot, maar sluit daarbij
andere mogelijkheden niet uit. De adviescommissie wijst erop dat Oirschot zich wel afvraagt
of een dergelijke samenwerking bijdraagt aan
het versterken van de eigen bestuurskracht. De
adviescommissie beveelt aan om een bestuurskrachtonderzoek ten aanzien van Hilvarenbeek
te faciliteren, gezien de gerede twijfels bij de bestuurskracht van deze gemeente.
Aanbeveling 15: voor Dongen is een optie om
zich aan te sluiten bij De Langstraat of bij Tilburg. Voor Gilze en Rijen lijkt aansluiting bij Alphen-Chaam en Baarle-Nassau een logische
keuze, maar aansluiting bij Tilburg kan evengoed worden overwogen. Een combinatie met
Dongen ligt minder voor de hand.
Aanbeveling 16: verder ziet de adviescommissie de samenwerking in De Langstraat als een
versteviging van het fundament onder de Regio
Hart van Brabant en als mogelijke oplossing
van de bestuurskrachtproblematiek van Loon
op Zand.
Aanbeveling 17: de vraag of samenwerking van
de gemeenten die zijn gelegen in het gebied
tussen Breda en Tilburg enerzijds en de landsgrens met België anderzijds (Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) zinvol is zal in
de vervolgrapportage over West-Brabant aan de
orde komen.
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Bijlage:
Project Krachtig Bestuur in Brabant
Regio Midden-Brabant
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Bijlage:

Samenstelling Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant

Taak/opdracht en samenstelling van de
Adviescommissie en Klankbordgroep
Krachtig Bestuur in Brabant.
Adviescommissie en Klankbordgroep
Krachtig Bestuur in Brabant
Op 6 februari 2012 hebben Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant zowel een Adviescommissie
als een Klankbordgroep Krachtig Bestuur in
Brabant ingesteld. Beide met een eigen taak en
opdracht.
Opdracht aan de commissie
De opdracht aan de commissie bestaat samengevat uit het schetsen van een beeld van de actuele bestuurlijke organisatie in Noord-Brabant.
De commissie gaat daartoe:
- voor elk van de vier Brabantse regio’s Noordoost-, Midden-, Zuidoost- en West-Brabant
een beeld schetsen van de bestuurlijk organisatorische opbouw en kort beschrijven welke
initiatieven binnen de regio’s op het vlak van
bestuurlijke organisatie te herkennen zijn;
- een beeld schetsen van het bestuurlijk profiel van de 67 Brabantse gemeenten.
De commissie voert hiertoe gesprekken met bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de vier regio’s. Met gebruikmaking van
vooraf verkregen informatie en de gevoerde gesprekken worden sterktes/zwaktes en kansen/
bedreigingen van de gemeenten en de regio’s in
beeld gebracht. De commissie rapporteert, op
grond van haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan het college van Gedeputeerde
Staten, aan het bestuur van de Vereniging van
Brabantse Gemeenten en aan de gemeenten en
regio’s.
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Adviescommissie
Helmi Huijbregts (voorzitter)
Taak van de klankbordgroep
De taak van de klankbordgroep is het adviseren
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
over strategie en beleid over onder meer de toekomstbestendigheid van gemeenten ter realisatie van de Agenda van Brabant, de regionale en
gemeentelijke taken en ambities en de ontwikkeling van een visie op de bestuurlijke organisatie van de provincie Noord-Brabant.
Verder denkt de klankbordgroep mee in de de
probleemanalyse, is klankbord naar de adviescommissie, en wonen de leden de regiogesprekken bij.

Gerard Daandels
Aart-Jan Gorter
David Hamers
Jan Kerkhof
Herman Klitsie
Peter Mangelmans
Michel Marijnen
Marriët Mittendorff
Henk Willems

Achtergrond (niet limitatief)
lid Eerste Kamer, voormalig gedeputeerde,
voormalig burgemeester Oosterhout
voormalig burgemeester Deurne
directeur woningcorporatie Woonveste in Heusden, Haaren en
Den Bosch, voormalig lid Provinciale Staten van Noord-Brabant
senior-onderzoeker Planbureau voor de leefomgeving en
lector man & public space Designacademy Eindhoven
Adviseur openbaar bestuur; voormalig wethouder Veghel
en Oirschot
voormalig burgemeester Oss
voormalig burgemeester Best
voormalig burgemeester Roosendaal
voormalig wethouder en raadslid Eindhoven
voormalig burgemeester Heusden

Samenstelling Klankbordgroep Krachtig Bestuur in Brabant
Klankbordgroep
Gerrit Jan Swinkels
(voorzitter)
Wout Barentsen
Eugène Bernard
Guy Buck
Bert van Dijk
Joke Driessen
Peter Glas
Wim van Lith
Nol Verdaasdonk

voorzitter SER-Brabant
adviseur kwaliteit lokaal bestuur VNG/Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING)
bestuursvoorzitter Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
voorzitter Raad van Bestuur Zorgonderneming Schakelring
voormalig directeur HRM Van Melle Perfetti
plantmanager Shell Moerdijk
watergraaf Waterschap De Dommel
voorzitter Vereniging kleine kernen Noord-Brabant
directeur Brabantse Milieufederatie
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