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Aanleiding 

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk beleggen taken en opgaven op meerdere 
niveaus; we werken alle drie regionaal in Hart van Brabant, intergemeentelijk met elkaar 
als voorkeurspartners en uiteraard lokaal, als zelfstandige gemeenten. Sinds 2012 
intensiveren wij onze intergemeentelijke samenwerking. De drie raden van Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk stelden daar eerder al elk eigen kaders voor vast.  
In maart en mei 2015 stelde u een gezamenlijk kader voor deze samenwerking vast. 
Hiermee bevestigden de drie gemeenteraden de eerder ontstane basis van vertrouwen 
voor samenwerking. Voortbouwend op dit gezamenlijk kader, stelde op 13 oktober 2015 
elk van de drie colleges een gezamenlijk bestuurlijk perspectief op de samenwerking vast. 
Hiermee gaven wij vorm aan het laatste onderdeel uit het procesvoorstel van de 
Stuurgroep Samenwerking van oktober 2014. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij 
u over dit feit en bieden wij u ons bestuurlijk perspectief aan in de vorm van het document 
“Samen halen we het beste uit onszelf”. 
 
Uitwerking bestuurlijk perspectief 

Met het document “Samen halen we het beste uit onszelf. Bestuurlijke visie op 
samenwerking gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk” bieden de drie colleges een 
gezamenlijk perspectief op de samenwerking. Voor de colleges staat het belang van 
inwoners, bedrijven en organisaties centraal. We zijn van mening dat we dit belang 
optimaal kunnen dienen door vanuit bestuurlijke zelfstandigheid samen te werken en 
krachten te bundelen. Ons perspectief is een antwoord op twee vragen: waarom gaan wij 
samenwerken en hoe gaan we dat doen? 
 
Waarom gaan we samenwerken? 

Uw raadskader gaat uitgebreid in op het waarom van de intergemeentelijke 
samenwerking. Dit vormt het fundament van ons bestuurlijk perspectief. Los van onze 
individuele taken, plannen en ambities, hebben we te maken met ontwikkelingen in de 
samenleving die ons direct raken. Gemeenten krijgen steeds meer taken en aan onze 
dienstverlening worden hoge eisen gesteld. Tegelijkertijd zijn de budgetten fors 
gekrompen. Om een goed antwoord te geven op complexe vraagstukken en te reageren op 
alle ontwikkelingen is het van belang dat we kwaliteit versterken, dat we onze eigen 
kwetsbaarheid terugbrengen en dat we de kosten waar mogelijk verlagen. Slim 
samenwerken is het antwoord. Onze drie gemeenten vonden elkaar hierin: we hebben elk 
een eigen karakter, maar zien ook dat we een aantal belangrijke kenmerken en ambities 
gemeen hebben.  
 
Hoe gaan we samenwerken? 

We gaan ons niet vooraf overladen met plannen, regels en randvoorwaarden. We laten 
bewust ruimte voor groei en flexibiliteit. Samenwerken is het eerste uitgangspunt, nieuwe 
taken pakken we samen op. We passen goed bij elkaar en zetten daarom in op het 
verbreden, verdiepen en versnellen van onze samenwerking. In het document werken we 
uit hoe we dat doen. Er blijft daarbij altijd ruimte voor raad en college om eigen keuzes te 
maken of accenten te leggen. Productietaken pakken we volledig samen op, we kiezen 
primair voor samen uitbesteden en samen investeren. We stellen ons solidair op naar 
elkaar. We verdelen de lusten én de lasten van de samenwerking eerlijk. Leidt de inzet op 
meer samenwerking in één van de gemeenten tot een disproportionele investering, dan 



 

 

herstellen we samen de balans. De som van baten en lasten moet voor elke gemeente en 
tussen de gemeenten in evenwicht zijn. 
 
Samenwerkingsagenda 

Samenwerken is niet nieuw voor ons. We pakten de afgelopen tijd al diverse onderwerpen 
gezamenlijk op. De drie colleges jagen samen met de gemeentesecretarissen de 
samenwerking verder aan. We geven doelgerichte opdrachten aan de ambtelijke 
organisaties en doen dit binnen de door uw raad gestelde kaders. Aan het visiedocument 
voegden we een slimme en concrete samenwerkingsagenda toe met daarin doelstellingen 
die we binnen de komende twee jaar willen behalen. De agenda biedt ons houvast en laat 
daarnaast ruimte voor aanvullende initiatieven, waar nodig of wenselijk. Aan de hand van 
deze ‘levende’ samenwerkingsagenda geven we vorm en invulling aan onze samenwerking. 
 
Presentatie visie 

Ons perspectief op de samenwerking presenteren we op 26 november 2015 aan de 
provincie. We nodigden de gedeputeerde voor veerkrachtig bestuur uit voor een bezoek 
aan onze drie gemeenten. Dat geeft haar de gelegenheid kennis te maken met het unieke 
karakter van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. We gaan tijdens dit bezoek met haar in 
gesprek over de verdere uitwerking van onze intergemeentelijke samenwerking. Zowel het 
document “Samen halen we het beste uit onszelf” als een bijhorend communicatief filmpje 
zijn daarna beschikbaar voor onze samenleving, maar ook voor onze eigen medewerkers 
en andere belanghebbenden, voorzien van passende communicatie daar omheen. Aan de 
ons omringende gemeenten en de gemeenten van het regioverband Hart van Brabant 
bieden we ons perspectief aan, vergezeld van een begeleidend schrijven. Op deze manier 
laten wij zien dat we staan voor onze samenwerking. 
 
Voortgang samenwerking 

Om u op de hoogte te houden van de voortgang op onze samenwerking, waaronder in elk 
geval de door ons geformuleerde tien speerpunten, informeren we de werkgroep 
samenwerking - bestaande uit vier raadsleden per gemeente - in het eerste kwartaal van 
2016 over geboekte resultaten. De betrokken raadsleden ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. 
 


