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Zoals gebruikelijk ontvangt u hierbij een update over de ontwikkelingen inzake de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Op 21 november is het één jaar geleden dat de commissie Huijbregts haar voorlopige aanbevelingen uitbracht 
over veerkrachtig bestuur in Midden-Brabant. In dat kader heeft het Brabants Dagblad ons gevraagd naar de 
stand van zaken in Goirle. Gisterochtend verscheen hierover een artikel in de krant. Voor de goede orde treft u 
bijgaand in afschrift de volledige reactie die ik als portefeuillehouder intergemeentelijke samenwerking bij de 
verslaggever heb ingebracht (ook al verwerkt de krant dat dan als "woordvoerder van de gemeente"!). 
 
Samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk wordt binnen en in het verlengde van de eerder gekozen proeftuinen 
toegewerkt naar tastbare resultaten. Het uitwisselen van de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) is 
inmiddels structureel geregeld, vanaf januari gaat onze gemeente samen met Oisterwijk de salarisadministratie 
inrichten, en het gezamenlijk opzetten van de organisatie voor crisisbeheersing verkeert in de laatste fase. 
Daarnaast verkennen we actief en continu de mogelijkheden om onze samenwerking in het sociale domein 
serieus op te plussen. Het gaat daarbij o.a. om een gezamenlijke marktconsultatie voor de lokale invulling van de 
decentralisaties inzake preventieve jeugdhulp en arbeidsmatige dagbesteding en begeleiding, en om het zoeken 
naar een algemeen toegankelijke voorziening voor hulp bij het huishouden. Voor het onderdeel uitkeringen willen 
we met hulp van een extern adviseur in beeld brengen hoe we samen met Oisterwijk meerwaarde kunnen 
creëren in de onderliggende administratieve organisatie. De oriënterende gesprekken daarvoor zijn inmiddels 
ingepland. 
 
Verder hebben wij bestuurlijk het voornemen om, in aansluiting op de bijeenkomst van de drie colleges in 
september jongstleden, begin volgend jaar een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren voor de gemeenteraden 
van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarin zal naast ontmoeten en nader kennis maken vooral ruimte zijn 
voor een informele gedachtewisseling over onze samenwerking.  
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