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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2019-016141 

 
Onderwerp 
Toestemming aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
3 september 2019 22 oktober 2019   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Het college toestemming te verlenen om de navolgende wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Regio Hart van Brabant vast te stellen: 
  Het toevoegen van artikel 23a: 
  Verplichtingen deelnemers 
  1. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat de GR Regio Hart van  Brabant te 

allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen  jegens derden te 
kunnen voldoen. 

  2. Indien aan het algemeen bestuur van de GR Regio Hart van Brabant blijkt dat een 
 deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen 
 bestuur onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing  van 
de artikelen 194 en 195 Gemeentewet respectievelijk een verzoek aan de Minister  van 
Binnenlandse Zaken tot toepassing van de artikelen 198 en 199 Provinciewet. 

 
Inleiding 
Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Om het 
mogelijk te maken dat het openbaar lichaam Regio Hart van Brabant een kredietfaciliteit bij de bank 
(BNG) kan krijgen en nadrukkelijk gewenst wordt door het algemeen bestuur om eventuele financiële 
tekorten voor jeugdhulp op te vangen, is het noodzakelijk dat de GR wordt gewijzigd.  
 
Door dit besluit kan de regio indien nodig een kredietfaciliteit krijgen bij de bank. Daarmee krijgt de 
bank de benodigde zekerheid over de terugbetaling van de lening. Het betekent niet dat het 
algemeen bestuur zelfstandig de begroting kan wijzigen. Een begrotingswijziging wordt voorgelegd 
aan de raad.   
 
Argumenten 
1.1 Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling behoeft consultatie van de deelnemende 

gemeenten 
 Hoewel de GR Regio Hart van Brabant een collegeregeling is, is voor het wijzigen ervan, op grond 

van artikel 1, lid 2 juncto 3, van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ (Wgr) toestemming 
nodig van de gemeenteraad. Verder kan ingevolge artikel 28 van de GR Regio Hart van Brabant 
deze alleen worden gewijzigd “indien daartoe wordt besloten bij unanimiteit, middels 
gelijkluidende besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de 
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deelnemende gemeenten”. Daarom wordt aan alle colleges c.q. raden een gelijkluidend voorstel 
voorgelegd. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang. 

 
1.2 Zo voldoet de GR Regio Hart van Brabant aan de voorwaarden die kredietinstellingen stellen en 

kan zij krediet krijgen om te voorzien in een liquiditeitsbehoefte 
 Om tegen gunstige condities krediet te kunnen verkrijgen is het noodzakelijk dat de GR Regio 

Hart van Brabant voldoet aan de voorwaarden van kredietinstellingen dat aflossing en 
rentebetaling van leningen zijn geborgd. Met het toevoegen van artikel 23a (conform voorstel) 
verkrijgt de GR Regio Hart van Brabant zo’n bepaling, die de aansprakelijkheid van de 
deelnemende gemeenten regelt voor de verplichtingen die door het openbaar lichaam worden 
aangegaan. 

 
 In 2018 bleek dat Regio Hart van Brabant, veroorzaakt door de tekorten op de Jeugdhulp, 

behoefte had aan (tijdelijke) kredietfaciliteiten, maar dat de bank daaraan niet wilde 
meewerken. In 2018 is dit ingevuld door voorschotbetalingen voor de bijdrage Jeugdhulp door 
gemeente Tilburg eerder uit te laten voeren. Voor de langere termijn is dit niet wenselijk en niet 
afdoende; immers Tilburg behoort niet te fungeren als ‘bank’ voor de regio.  

  
1.3 Zo blijft de overige artikelverwijzing intact en accuraat 
 Net zoals bij andere toevoegingen de afgelopen jaren (inzake bestuurscommissie en 

archiefbeheer) is gekozen voor een artikel a. Daardoor blijven de onderlinge verwijzingen in de 
overige artikelen van de GR intact en accuraat. 

 
 In de toelichting op artikel 23a, lid 2, wordt opgenomen dat altijd eerst in gesprek met een 

weigerachtige deelnemer wordt getracht om tot een oplossing te komen alvorens een verzoek 
aan Gedeputeerde Staten wordt gericht. 

 
 
Samenwerking 
Hart van Brabant 
 
Financiën 
Voor Goirle heeft dit geen directe financiële consequenties. In de weerstandsparagraaf van onze 
begroting wordt al rekening gehouden met het algemene risico dat we lopen door deelname aan 
deze Gemeenschappelijke Regeling. 
 
Communicatie 
Dit besluit is opgesteld door het programmabureau i.s.m. interne coördinatoren Hart van Brabant om 
zo een gelijkluidende tekst te hebben in de college- en raadsvoorstellen hierover. 
 
Uitvoering 
Om de kredietfaciliteit wanneer nodig in te kunnen zetten is het wenselijk dat de wijziging van de GR 
Regio Hart van Brabant door de colleges en raden van alle deelnemende gemeenten, via 
gelijkluidend besluit, wordt goedgekeurd; tenminste dit kalenderjaar en bij voorkeur z.s.m. na het 
zomerreces. 
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Bijlagen 
Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant met aanpassingen 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
 
Het college toestemming te verlenen om de navolgende wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Regio Hart van Brabant vast te stellen: 
Het toevoegen van artikel 23a: 
  Verplichtingen deelnemers 

 1. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat de GR Regio Hart van  Brabant te 
allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen  jegens derden 
te kunnen voldoen. 

 2. Indien aan het algemeen bestuur van de GR Regio Hart van Brabant blijkt dat een  
  deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen  
  bestuur onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing 
  van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet respectievelijk een verzoek aan de Minister 
  van Binnenlandse Zaken tot toepassing van de artikelen 198 en 199 Provinciewet. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 oktober 2019 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


