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De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant trekken samen op om de 

kwaliteit van het bestuur en de dienstverlening van de gemeenten nog verder te vergroten.  

Onder de naam ‘Samen halen we het beste uit onszelf’ zijn de 3 gemeenten een traject gestart om de nog jonge 

samenwerking organisch te laten groeien. De provincie heeft veel waardering voor de visie van de gemeenten om 

te groeien naar een stevige partner voor de regionale opgaven van Hart van Brabant. 

Doorontwikkeling 

Gemeenten en provincie zijn het erover eens dat de tot nu bereikte successen niet een eindpunt zijn, maar een 

aanmoediging voor doorontwikkeling van de samenwerking. De provincie heeft daarbij gevraagd om de 

samenwerking gaandeweg ook een meer strategisch karakter te geven, in plaats van een samenwerking die zich 

enkel richt op meer kwaliteit, minder kosten en minder kwetsbaarheid.  

Continu leerproces 

De 3 gemeenten vinden dat dat goed aansluit bij de strategische inzet in de regio Hart van Brabant. De 3 

samenwerkende gemeenten spreken over een continu leerproces. Dat spreekt de provincie erg aan en daarom is 

afgesproken dat de ontwikkelingen in de komende periode goed worden beschreven en dat daaruit successen en 

leerpunten worden gedestilleerd. Hierbij gebruiken de gemeenten het bestaande systeem dat zij hebben opgezet 

om de voortgang van de samenwerking te monitoren. Daarnaast zullen de gemeenten gezamenlijk, in 

samenspraak met de provincie, een uitgebreide evaluatie naar de samenwerking uitvoeren in 2019. Op die 

manier kunnen de opgedane ervaringen goed worden benut om te delen met andere gemeenten.  

Veerkrachtig Bestuur 

De provincie heeft samen met de Vereniging van Brabantse Gemeenten het programma Veerkrachtig Bestuur in 

Brabant opgezet. Doel van dit programma is het versterken van de veerkracht van gemeenten zodat zij de 

maatschappelijke opgaven van de toekomst aankunnen. 

 

 


