
AMENDEMENT  

artikel 34 RvO 

Voorstel: Begroting, jaarrekening en Strategische Meerjarenagenda Hart van 

Brabant.  
Zaaknummer 2019-010377 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:  
 

1. Beslispunt 5c en 5d te vervangen door: 

5c.    Aan het uitvoeringsplan indicatoren en te behalen resultaten  
  koppelen die te monitoren zijn door de raden van Hart van Brabant 
  gemeenten; 

 
5d.  De mogelijkheden te verkennen hoe de participatie van de  
  gemeenteraden beter kan worden geborgd bij de totstandkoming 
  van de volgende (concept-) SMA; 

 
2. Beslispunt 5e toe te voegen: 

5e.   De mogelijkheden te verkennen om de positie van de 
 gemeenteraden en hun leden binnen de GR te versterken, zodat zij 
 hun rol als kadersteller, volksvertegenwoordiger en controleur 
 beter kunnen vervullen. Aanpassingen in de GR moeten daarbij op 
 voorhand niet worden uitgesloten. 

 
Toelichting: 

Er zijn kritische geluiden hoorbaar uit de gemeenteraden van Hart van Brabant 
gemeenten. Deze kritische geluiden gaan meestal over: 

• De matige inspraak en participatie van de gemeenten in Hart van Brabant; 

• De flinke overschrijdingen van budgetten en de late verantwoording van de 
uitgaven aan de gemeenteraden; 

• Het zich slecht gehoord voelen van de klankbordgroep door het bestuur; 

• De gebrekkige communicatie met de raden waarbij zij slecht geïnformeerd 
worden of hooguit worden geconsulteerd.  

 
Dat moet en kan beter! 
 
Indicatoren en benoemde resultaten zijn essentieel voor nut en noodzaak van 
Hart van Brabant en de geformuleerde procesdoelen. Het toetsen en volgen 



daarvan door de organisatie zelf zijn basisvoorwaarden voor een goede 
bedrijfsvoering. Daarnaast is het een middel om de raadsleden mee te nemen 
in de stappen die gemaakt worden en een mogelijkheid om verantwoording af 
te leggen aan de raden.  
 
Door de Wet gemeenschappelijk regelingen (WGR) kunnen gemeenten, 
provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. 
Binnen de wet zijn voldoende mogelijkheden om de gemeenteraden van Hart 
van Brabant een positie te geven in het bestuur van Hart van Brabant. Het is 
goed als het AB de mogelijkheden daartoe in beeld brengt en, indien nodig en 
gewenst, een wijziging van de GR voorbereidt waarmee de invloed van de 
gemeenteraden wordt versterkt. 
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