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Betreft: Traject veerkrachtig bestuur 

Geacht college, 

Op 26 maart 2014 ontvingen wij uw schrijven omtrent (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant. Hoewel u 
niet expliciet om een reactie vraagt voelen wij toch de behoefte om u een tussenbericht te sturen. 
Gezien de steeds nauwere samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en de identieke 
inhoud van uw brief aan onze afzonderlijke colleges, doen wij dat gezamenlijk. 

In uw brief geeft u aan rond de zomer van 2014 te komen met een beknopt visiedocument over de 
inrichting van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. Het document zal een aantal richtinggevende 
uitspraken bevatten over relevante thema's. Daarnaast vraagt u ons om de aanpak van 
(Veer)Krachtig Bestuur te verankeren in de bestuursakkoorden. Tenslotte verzoekt u ons om binnen 
één jaar na het aantreden van de nieuwe colleges te komen tot een bestuurlijk gedragen visie op de 
toekomst van onze gemeenten. Dit bestaat volgens u uit een document dat ingaat op de thema's, 
zoals genoemd in het door u geformuleerde ontwikkelkader. 

Uw samenvatting van onze gezamenlijke brief van 8 oktober 2013 willen wij in die zin nuanceren dat 
wij onze strategische beleidsvorming niet enkel binnen de regio Hart van Brabant beleggen. Van 
belang voor ons is de zaken zo te organiseren dat wij voor onze inwoners het hoogst mogelijk 
resultaat behalen. Op onderdelen betekent dit dat dan ook dat strategische beleidsvorming lokaal 
kan of moet plaatsvinden. 

Hoe gaat het met onze samenwerking? 
Zoals u weet zijn onze gemeenten in 2013 vijf proeftuinen gestart om ervaring op te doen met 
operationele samenwerking, te weten op de onderwerpen crisisbeheersing, inzet bijzondere 
opsporingsambtenaren, outsourcen belastingen, basiskaart grootschalige topografie (BGT) en 
werkmakelaars. Deze pilots hebben verschillende successen opgeleverd en een goede basis gelegd 
voor het uitbreiden en intensiveren van onze samenwerking. We constateren dat onze gemeenten 
elkaar in toenemende mate als natuurlijke partners zien en opzoeken, waardoor ook spontaan 
nieuwe samenwerkingsinitiatieven ontstaan. 

Op ambtelijk niveau weten medewerkers elkaar steeds vaker en gemakkelijker te vinden. Ook 
bestuurlijk valt de afgelopen periode te kenmerken als een periode van verdere toenadering tussen 
onze gemeenten. Dit uit zich onder andere in verschillende ontmoetingen tussen de colleges en 
gezamenlijke bijeenkomsten voor onze raadsleden. Ook na de verkiezingen hebben zowel onze 
colleges als onze raadsleden elkaar al weer ontmoet en verder gesproken over de intentie om de 
samenwerking te versnellen en verdiepen. 
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Visievorming op kracht en toekomst 
Samenwerking heeft in elk van onze bestuursakkoorden een plek gevonden. Volledigheidshalve vindt 
u hiervan in de bijlage een samenvatting. We constateren dat de samenwerking tussen onze 
gemeenten inmiddels een vast gegeven is en dat alle partijen deze beschouwen als een kansrijke 
uitgangspositie voor het bundelen van onze krachten op meer terreinen. 
Op dit moment werken wij aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op onze toekomstige 
samenwerking. Gedragen uitgangspunt daarbij is versnellen, verdiepen en verbreden. Het door u 
aangereikte ontwikkelkader gebruiken wij als handvat bij het ontwikkelen van deze visie. En gezien 
ons uitgangspunt zal het gevraagde tijdspad onderdeel uitmaken van onze visie. We houden u op de 
hoogte van proces en uitkomst. 

Op voorhand willen wij alvast kwijt dat ook wij met vaste wil inzetten op een vitale en duurzame 
samenwerking, passend bij de maatschappelijke opgaven en gedeelde ambities, waarbij de inhoud 
voorop staat. Wij zijn met de Vereniging Brabantse Gemeenten van mening dat het uiteindelijk draait 
om een goed resultaat voor onze burgers en bedrijven, tot behoud en versterking van welvaart en 
welzijn. Daarbij zijn vooral wij zelf als gemeenten als eerste aan zet. 

Hoogachtend, 

Mitbel Tromp 

wethouders van Goirle, 

secretaris 
Machteld Rijsdorp 
burgemeester 

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek, 

Frank Jins 

t 

Ineke De H ans n n 
urgemees 
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Bijlage: Samenvatting verankering samenwerking in de drie coalĚé^&ĥárdeiA 

In 2012 hebben onze gemeenteraden kaders geschapen voor de verkenning naar onze samenwerking. 
Vanuit gezamenlijkheid en overlap in deze kaders is een bestuurlijk kader voor samenwerking 
ontstaan. Op basis van dit bestuurlijk kader vatten we samen op welke wijze samenwerking in onze 
drie coalitieakkoorden is verankerd. Het bestuurlijk kader bestaat uit vijf uitgangspunten. 

1. Bestuurlijke zelfstandigheid 
Alle drie de gemeenten spreken uit zelfstandig te willen blijven. Zo staan de coalitiepartijen in Goirle 
voor "een zelfstandig en financieel krachtig Goirle". Vanuit zelfstandigheid en eigenstandig financieel 
beleid zoeken we de samenwerking op. Vanuit kansen en mogelijkheden, maar ook omdat "duidelijk 
is dat samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk is", aldus de Oisterwijkse coalitiepartijen. 
Samenwerking voedt onze zelfstandigheid. In een tijd waarin de taken omvangrijker en ingewikkelder 
worden, "moet gemeente Hilvarenbeek ambtelijk intensiever gaan samenwerken met de gemeenten 
Goirle en Oisterwijk". Alleen zo blijven wij (Veer)Krachtige en bestuurlijk zelfstandige gemeenten. 

2. Eigenstandige beleidsbepaling 
Goirle onderstreept "dat de democratische legitimiteit geborgd moet zijn, zodat de gemeenteraad 
invloed blijft houden op de keuzes die worden gemaakt". Beleidskeuzes hangen vaak nauw samen 
met de identiteit en eigenheid van een gemeente. Samenwerking richten we op het operationele 
vlak. "Slim organiseren", aldus Goirle. Of "kennis en expertise uitwisselen", aldus Hilvarenbeek. En 
ook Oisterwijk benoemt uitbreiding van "operationele samenwerking". Strategische 
beleidsontwikkeling vindt dus ofwel lokaal plaats, ofwel op regionaal verband met de negen 
gemeenten van Hart van Brabant, waar elk van ons zo nodig een eigen stem heeft. 

3. Dienstverlening dicht bij de burger 
Onze besturen hanteren en bewaken de menselijke maat. Inwoners blijven we in de eigen gemeente 
bedienen; bestaande baliefuncties behouden we. Goirle beschrijft tweerichtingsverkeer en benoemt 
ook het "open staan voor initiatieven van inwoners" als één van de drie punten in de rode draad van 
haar coalitieakkoord. Hilvarenbeek benoemt het dicht bij de burger blijven, "lokaal, tenzij", ook als 
uitgangspunt voor samenwerking in het sociale domein. De coalitiepartijen in Oisterwijk 
benadrukken betrokkenheid en draagvlak van inwoners bij en voor onze samenwerking. Ons bestuur 
staat in verbinding met onze burgers. 

4. Verbeterslag 
"Onze samenwerking moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit en verlaging van het 
kostenniveau en de kwetsbaarheid van onze dienstverlening", aldus de coalitiepartners in Oisterwijk, 
daarbij sprekend met de stem van alle drie onze gemeenten. Goirle zet daarbij in op "een vergroting 
van het draagvlak en een verhoging van de financiële impact" en benoemt op rendement een 
coördinerend portefeuillehouder. Ook in het kader van controlerende taken wordt samenwerking als 
verbeterslag bezien. Gemeente Hilvarenbeek beziet de mogelijkheid tot een gezamenlijke 
rekenkamer. 

5. Partnerschap: niet exclusief, wel logisch 
Onze basis van vertrouwen in elkaar sluit andere samenwerkingspartners niet uit. Wel waarschuwt 
Goirle: "Het is niet raadzaam voor elk onderwerp een ander samenwerkingsverband aan te gaan, 
want dat vertroebelt het overzicht en ondermijnt het draagvlak". Hilvarenbeek benoemt 
samenwerking met Goirle en Oisterwijk nadrukkelijk als tweede trap na samenwerken binnen de 
eigen gemeente. Voor wat betreft een eventuele uitbreiding van onze gedrieënlijke samenwerking 
geeft Oisterwijk aan dat "als andere gemeenten willen aansluiten, we dit dan toetsen aan de door de 
raad vastgestelde nota 'uitgangspunten intergemeentelijke samenwerking'". Zo blijven we op koers. 


