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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2017-019156 
 
Onderwerp 
Aanpassingen GR Regio Hart van Brabant 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
6 februari 2018 13 maart 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 
1. Het college toestemming te geven tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart 

van Brabant conform bijgaand concept, versie december 2017. 
 
Inleiding 
Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. De 
vigerende regeling, laatst aangepast per 1 januari 2015, is op enkele punten niet meer actueel. Het 
algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant nam daarom onlangs een besluit tot voorgenomen 
aanpassing van de regeling. Gelet op artikel 1, tweede de derde lid, van de ‘Wet gemeenschappelijke 
regelingen’ en artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant is toestemming 
van de raden nodig voor het wijzigen van deze collegeregeling. De raden van de deelnemende 
gemeenten dienen daartoe unaniem en gelijkluidend te besluiten. 
 
Argumenten 
1.1 Zo zijn de vermelde Wgr-termijnen voor de P&C-cyclus weer actueel 
Bij de vorige wijziging van onze gemeenschappelijke regeling (GR) lag de focus op het toevoegen van 
de regionale taken jeugdhulp. Destijds is abusievelijk verzuimd tevens de aangepaste wettelijke 
termijnen inzake de P&C cyclus te verwerken. Dat is nu gecorrigeerd. Daarmee zijn de actuele 
deadlines voor het indienen van een vastgestelde begroting (1 augustus) c.q. jaarrekening (15 juli) bij 
Gedeputeerde Staten verwerkt, hetgeen ook spoort met de regionale P&C-planning. 
 
1.2 De rol van het dagelijks bestuur ingevolge de Wgr is doorvertaald naar de GR 
Binnen de P&C cyclus heeft het dagelijks bestuur op grond van de Wgr een duidelijke rol in het 
voorbereiden en aanbieden van de stukken. Deze is nu actueel in de regeling doorvertaald. 
 
1.3 De functie archiefbeheer behoeft verankering in de regeling 
Onze gemeenschappelijke regeling is op basis van de Archiefwet 1995 zorgplichtig voor de inrichting 
en borging van informatie- en archiefbeheer. Dat wil zeggen: voor het in goede, duurzame en 
toegankelijke staat brengen en bewaren, als ook voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking 
komende bescheiden.  
N.a.v. een interne inventarisatie in 2016 en de toenemende provinciale aandacht voor 
Interbestuurlijk Toezicht besloot het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant 21 september 
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2017 tot het opnemen van een archiefparagraaf in onze gemeenschappelijke regeling. Dat is in deze 
versie verwerkt. 

 
1.4 De functie van programmamanager is hernoemd naar programmadirecteur 
Sinds de vaststelling van de vigerende regeling is het regionaal programmabureau uitgebreid. 
Daardoor is er een onderscheid ontstaan tussen de functie en bevoegdheden van 
programmadirecteur en de (drie) programmacoördinatoren. Alleen de directeur (voorheen 
programmamanager genoemd) heeft binnen de GR een formele (advies)rol en 
(tekenings)bevoegdheden. Hij functioneert als regiosecretaris. Ten behoeve van de duidelijkheid en 
het onderscheid is de functiebenaming in de betreffende artikelen aangepast van 
programmamanager naar programmadirecteur. Dit overigens in overeenstemming met de noemer 
waaronder de huidige directeur is gedetacheerd vanuit de gemeente Tilburg. De aanpassing draagt 
bij aan congruentie in de functiebenaming maar heeft geen gevolgen voor taken, bevoegdheden of 
bezoldiging. 
 
1.5 De ambtelijke processen rondom het uitvoeren van projecten zijn inmiddels op andere wijze 

verankerd 
De vigerende regeling kent nog relatief veel bepalingen en omschrijvingen die vooral toezien op de 
interne processen inzake regionale projecten in plaats van de formele bevoegdheden. Inmiddels zijn 
de rollen van de diverse spelers binnen onze netwerksamenwerking (bestuurlijk opdrachtgever, 
ambtelijk opdrachtgever, projectleider, pohocoördinator etc.) uitgebreid omschreven en vastgelegd 
in een zogeheten spelregelboek. Om de GR als zodanig ‘to the point” te houden zijn deze processen 
uit de regeling gehaald. In de toelichting wordt volledigheidshalve verwezen naar voornoemd 
spelregelboek. 
Ook de voorbereidende procesrol van de klankbordgroep op de regionale raadsbijeenkomsten is nu 
in de toelichting verankerd. 
 
1.6 Zo zijn de overwegingen weer actueel 
Zoals voormeld onder 1.1 lag de focus bij de vorige actualisatie op het toevoegen van de nieuwe 
taken inzake de regionale jeugdhulp. Inmiddels is dit een vast gegeven van onze regionale 
samenwerking. Daarom is tevens de formulering van de overwegingen geactualiseerd. Waar nodig is 
verder de term bovenlokale jeugdhulp door regionale jeugdhulp vervangen. Toegevoegd is de 
strategische meerjarenagenda 2016-2020 als actuele onderlegger voor onze samenwerking. 
 
1.7 Zo is er bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode een accurate regeling beschikbaar 
Deze actualisatieronde is een optelsom van het verwerken van een aantal vooral (wets)technische en 
tekstuele wijzigingen c.q. verbeterpunten die in de afgelopen twee jaar zijn geconstateerd. Hoewel 
een gemeenschappelijke regeling altijd in ontwikkeling blijft acht het algemeen bestuur van Regio 
Hart van Brabant dit een goed moment om de aanpassingen door te voeren, zodat de GR als het 
ware APK-gekeurd wordt voordat op 21 maart 2018 een nieuwe bestuursperiode aanvangt. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De termijnen voor de P&C-cyclus voldoen niet aan de wensen van de raad van Goirle 
Eén van de argumenten om de bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen, is om aan te 
sluiten bij de wettelijke bepalingen rondom de termijnen voor de P&C-cyclus. De nieuwe 
gemeenschappelijke regeling noemt de volgende data: 
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- Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders 
(kaderbrief) en de voorlopige jaarrekening aan de raden. 
- Het dagelijks bestuur zendt het jaarrapport vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten. Dit betekent dat 
het algemeen bestuur het jaarrapport vóór 1 juli moet vaststellen. Er is namelijk sprake van een 
termijn van maximaal twee weken tussen vaststelling en verzending. 
- Het dagelijks bestuur zendt de begroting vóór 1 augustus aan Gedeputeerde Staten. Dit betekent 
dat het algemeen bestuur de begroting vóór 15 juli moet vaststellen. Er is namelijk sprake van een 
termijn van maximaal twee weken tussen vaststelling en verzending. 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen noemt in de artikelen 34 en 47b bovengenoemde uiterste 
data. De gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant voldoet daarmee aan de wettelijke 
bepalingen. 
 
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben het recht hun zienswijzen over de 
begroting en de jaarrekening aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. Daartoe stuurt het 
dagelijks bestuur de begroting en de jaarrekening - volgens de gemeenschappelijke regeling - acht 
weken voorafgaand aan het besluit van het algemeen bestuur toe aan de gemeenteraden. 
In de praktijk leiden de gehanteerde termijnen vaak tot problemen bij de behandeling van de 
voorstellen in de raadsvergaderingen. De termijnen uit de gemeenschappelijke regeling houden 
onvoldoende rekening met de bestuurlijke planning van de gemeenteraden. Als de kaderbrief pas op 
15 april bij de gemeenteraad komt, heeft het bespreken ervan weinig meerwaarde. Het algemeen 
bestuur stelt namelijk rond die datum ook de conceptbegroting vast. 
 
Met andere gemeenschappelijke regelingen zijn 'harde' data afgesproken. Het bestuur van de GGD 
stuurt de begroting op 15 april toe en de kadernota vóór 1 februari. In de gemeenschappelijke 
regeling voor de Omgevingsdienst staat zelfs een aanleverdatum van de begroting vóór 1 april. Half 
april is voor de begroting wel een prettig moment, om zo in de gemeente op een nette manier 
voorbereiding en behandeling van het raadsvoorstel te doen. 
Ondanks het verzoek van enkele gemeenten om in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio 
Hart van Brabant een datum van 1 februari voor de kaderbrief en 15 april voor de begroting op te 
nemen, is door het algemeen bestuur besloten dit niet te doen. 
 
Financiën 
n.v.t. 

 
Samenwerking 
n.v.t. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Vervolg 
Wanneer u toestemming tot wijziging verleent dient het college daarover nog een definitief besluit 
te nemen. Wanneer alle deelnemende gemeenten akkoord zijn dan zal het algemeen bestuur van 
Hart van Brabant de gevolgen van de wijziging van de regeling verder regelen. Streven was dat het 
algemeen bestuur zich daarover kan uitspreken tijdens de Hart van Brabantdag van 8 maart 2018. 
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In verband met onze planning van raadsvergaderingen hebben we het programmabureau Hart van 
Brabant laten weten dat besluitvorming vóór 8 maart 2018 niet mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de 
gemeente Tilburg. Beide gemeenten informeren Hart van Brabant in ieder geval vóór 21 maart 2018 
over hun besluitvorming. 
 
Bijlagen 
- Concept gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (versie december 2017). 
- Concept GR Regio Hart van Brabant met wijzigingen t.o.v. de vigerende versie. 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2018 
 
gelezen het advies van de Commissie Algemene Zaken d.d. 21 februari 2018; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
 
Het college toestemming te geven tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van 
Brabant conform bijgaand concept, versie december 2017. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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