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De wereld van het lokale bestuur is volop in beweging. De provincie nodigt gemeenten in het kader van 
Veerkrachtig Bestuur in Brabant uit om actief na te denken over de wijze waarop gemeenten omgaan met de 
uitdagingen van deze tijd en welke rol en organisatievorm gemeenten past in het samenspel met burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook uw raad heeft om enkele notities gevraagd die bijdragen aan de 
discussie over de kracht en positie van onze gemeente. En verder willen we intern en extern duidelijkheid 
verkrijgen over de manier waarop we onze intergemeentelijke samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk 
doorontwikkelen. 
 
Een en ander leidt ertoe dat er diverse documenten in de maak zijn die sterk op elkaar ingrijpen en met elkaar 
samenhangen, en die op enig moment aan uw raad worden voorgelegd. Bovendien raken deze onderwerpen de 
portefeuille van zowel de burgemeester als wethouder Immink. In deze informatiebrief schetsten wij kort wat u 
van ons college kunt verwachten. 
 
Visiedocument intergemeentelijke samenwerking 
Samen met de colleges van Hilvarenbeek en Oisterwijk en met een werkgroep van vertegenwoordigers uit de 
drie gemeenteraden bereiden wij een document voor waarin vanuit een doorkijk op onze gemeentelijke 
toekomstvisies onze visie op de doorontwikkeling van onze intergemeentelijke samenwerking wordt 
geformuleerd. Parallel hieraan denken we met onze ambtelijke organisaties alvast na over welke 
samenwerkingsvormen zich lenen voor het verbreden, verdiepen en versnellen van die samenwerking. 
De planning is dat onze colleges medio december 2014 beide voorbereidingstrajecten met elkaar in verband 
brengen. De gemeenteraad kan zich dan in februari 2015 over de visie uitspreken. 
 
Strategisch document kracht en zelfstandigheid Goirle 
In het bestuursakkoord is gevraagd om een strategisch document over de kracht en zelfstandigheid van Goirle. 
Zoals in ons collegeprogramma is aangegeven wordt hiertoe eerst een startnotitie opgesteld om helderheid te 
verkrijgen over de vraag wat uw raad met het strategisch document voor ogen heeft. Zodoende kan later het 
juiste document voor u worden uitgewerkt. 
Planning: bespreking startnotitie december 2014; behandeling strategisch document februari/maart 2015. 



 
Notitie gemeenschappelijke regelingen 
Ons college is via het bestuursakkoord gevraagd om inzicht te geven in het rendement van de diverse 
samenwerkingsverbanden waaraan onze gemeente deelneemt. Daarbij dient tevens duidelijk uiteen worden 
gezet welke middelen daarmee gemoeid zijn en wat onze invloed en zeggenschap is. Deze vraag past bij de ook 
elders gevoerde discussies over de rol en positie van gemeenten ten opzichte van verbonden partijen en over 
verlengd dan wel verlegd lokaal bestuur. 
Planning: uiterlijk in de raadsvergadering van maart 2015 bieden wij de notitie aan. 
 
Werkagenda Hart van Brabant 
Binnen de Regio Hart van Brabant wordt begin 2015 een geactualiseerde werkagenda opgesteld met de 
gezamenlijke ambities voor de periode 2016-2020. De raden van de deelnemende gemeenten zullen bij het 
formuleren van de werkagenda worden betrokken. Zodra er meer bekend is over de werkwijze en de planning 
informeren wij u daarover. 
 
Reactie in het kader van Veerkrachtig Bestuur 
De provincie heeft de gemeenten verzocht om binnen een jaar na het aantreden van de nieuwe colleges onze 
visie op veerkrachtig lokaal bestuur te geven. We hebben met Hilvarenbeek en Oisterwijk afgesproken om 
gezamenlijk te reageren, zo nodig met aanvulling van lokale accenten. Gelet op de verkiezingen van Provinciale 
Staten medio maart achten wij het tactisch gezien raadzaam om onze reactie aan de provincie te geven voordat 
het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wordt gevormd. Omdat de hiervoor genoemde documenten input 
vormen voor die reactie is het dus wenselijk dat uw raad hierover in februari, uiterlijk begin maart, debatteert.  
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