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In uw vergadering van 17 september behandelt u de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2014. Soms is 
het lastig om een goed beeld te vormen van de betekenis van de diverse regionale projecten en inspanningen 
voor onze gemeente. In deze raadsinfo wordt u daarover in telegramstijl bijgepraat langs de programmalijnen die 
in de regiobegroting worden gehanteerd. 
 
Bedrijvigheid 
Binnen programma 2 "Bedrijvigheid" zijn de vier drijvende economische krachten weergegeven. Goirle heeft 
aangegeven met name kansen te zien op het gebied van Care en Leisure. Dit is/wordt ook als zodanig 
opgenomen in de geactualiseerde toekomstvisie Groen, Sociaal en Ondernemend.  
In 2013 is de regionale Leisure kansenkaart opgesteld. Hierin zijn ook de kansrijke locaties binnen Goirle 
opgenomen. Met name gezien de ligging tussen onder andere de Efteling, binnenstad Tilburg, Beekse Bergen en 
België kan Goirle binnen Leisure een bijdrage leveren. Door nadrukkelijk te participeren in het op te richten 
Leisureloket alsmede door het hebben van nauwe contacten met Midpoint kunnen de belangen van Goirle tijdig 
en inhoudelijk worden behartigd. Dit kan naast kennis ook nieuwe bedrijven opleveren met de bijbehorende 
werkgelegenheid.  
Binnen de begroting van Hart van Brabant zijn middelen opgenomen voor ontsluiting van leisurevoorzieningen, 
alsmede voor diverse andere activiteiten behorende bij leisure zoals onderzoek. Met name bij de ontsluiting van 
de Recreatieve Poort voor het openbaar vervoer kan dit kansen bieden, alsmede voor het ondersteuning van 
nieuwe leisure activiteiten. 
 
Arbeidsmarkt 
Arbeid staat voor mobiliteit, wat betekent dat een programma om deze te stimuleren zich niet kan beperken tot 
gemeentegrenzen. Het Rijk verwacht ook dat er bij invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 
congruente regionale samenwerkingsverbanden ontstaan in alle regio’s om aan deze opgave het hoofd te 
kunnen bieden.  
In het uitvoeringsprogramma staan de volgende zaken waar de gemeente Goirle direct profijt van heeft:  
- gezamenlijk beleid op de uitvoering van de nieuwe Participatiewet; 
- regionaal inzetten Startersbeurs; 
- uitvoering gezamenlijk programma voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. 



Leefbaarheid, veiligheid, zorg voor jong en oud 
De samenwerking in de regio Hart van Brabant op het sociale domein richt zich voornamelijk op de transities. 
Zoveel als mogelijk worden de projecten in '3D-verband' (drie decentralisatie breed) opgepakt. Samenhang 
tussen de drie transities is van belang omdat er sprake is van een grote overlap in doelgroepen en 
doelstellingen. In regionaal 3D-verband wordt er samengewerkt op het gebied van de toegang. Er zijn 
instrumentaria ontwikkeld die dienen als handvat om tot komen een goede inschatting van problematiek en 
integrale vraaganalyse. Daarnaast wordt gezamenlijk opgetrokken in het beschrijven van de werkprocessen. 
Het is wenselijk om zo veel mogelijk eenduidigheid in de regio na te streven. Partners waarmee in de toegang 
wordt samengewerkt zijn veelal hetzelfde. Het spreken van dezelfde taal is belangrijk.  
 
Ten aanzien van inkoop op het gebied van de nieuwe Wmo-taken wordt momenteel onderzocht of de gemeenten 
dezelfde uitgangspunten delen. Op basis van de uitkomsten hiervan zal al dan niet een gezamenlijke visie 
worden ontwikkeld en/of gezamenlijk (op onderdelen) worden ingekocht. Tweewekelijks is er overleg tussen de 
projectleiders transitie AWBZ-Wmo van de Midden-Brabantse gemeenten. Doel hiervan is om samen 
antwoorden te vinden op vraagstukken waar iedere gemeente mee wordt geconfronteerd. Soms leidt dit tot 
regionale of subregionale samenwerking, soms dienen de uitkomsten vooral als input voor het lokale traject.  
 
Los van de transitie AWBZ-Wmo staat er nog een ander project centraal, namelijk de ontwikkeling van een 
Maatschappelijke EHBO. De gemeente Goirle heeft aangegeven hierin een voortrekkersrol te willen vervullen. In 
de begroting van Hart van Brabant zijn middelen opgenomen om onderzoek te doen naar het functioneren van de 
huidige crisisdiensten en verbeterpunten. Op 19 september a.s. vindt draagvlakonderzoek plaats onder de 
andere Midden-Brabantse gemeenten.  
 
Duurzaamheid 
De Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) is oorspronkelijk een 
initiatief van de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Goirle. Sinds 2013 is het initiatief ondergebracht bij Regio 
Hart van Brabant, waarmee een eerste stap werd gezet naar verbreding van het initiatief naar de hele regio. 
Het doel is om initiatieven te initiëren en te faciliteren op het terrein van lokale duurzame energieproductie, 
duurzaam energiegebruik en energie-efficiency. Dit zodanig dat deze initiatieven leiden tot concrete projecten 
die de energietransitie versnellen. Daarmee levert MOED voor Goirle een bijdrage aan het verwezenlijken van de 
klimaatambitie. 
 
Op het terrein van afvalverwerking kan regionale samenwerking leiden tot volumevoordelen en aantrekkelijke 
prijsafspraken. Momenteel is een bestek in voorbereiding voor de aanbesteding van het inzamelen en verwerken 
van huishoudelijk restafval (HRA). 
 
Ruimte & bereikbaarheid 
Binnen programma 6 ‘Ruimte en bereikbaarheid’ wordt gewerkt aan gunstige vestigingsplaatsfactoren in de 
regio. Hiermee is de regio en daarmee de zich hierin bevindende gemeenten, voor bewoners, bezoekers en 
bedrijven aantrekkelijk.  
In de regionale ruimtelijke visie welke momenteel opgesteld wordt, staat het realiseren van een samenhangende 
ruimtelijke ontwikkeling van de regio, die is ingericht op het faciliteren van een duurzame ontwikkeling van de 
vier economische speerpuntsectoren, centraal. Binnen deze doelstelling is met de kracht van iedere afzonderlijke 
gemeente, een bijdrage te leveren aan de totale potentie en aantrekkingskracht van onze regio.  
 
De gevarieerde groene omgeving in onze regio bestaat ondermeer uit de buitengebieden van onze 2 kernen. Het 
regionaal uitvoeringsproject Vitaal Leisure Landschap zorgt ook in onze gemeente voor het opgang komen van 



projecten welke het landschap verrijken, nieuwe verbindingen aangaan op het grensvlak leisure en landschap, 
stad-land relaties e.d.  
 
 
 
Op het gebied van verkeer en vervoer is samenwerking om meerdere redenen van belang. Op de eerste plaats is 
de GGA regio het platform waarbinnen de subsidiegelden vanuit de provincie worden verdeeld. Hierbij maakt 
Goirle gebruik van de subsidie om mensgerichte maatregelen (verkeerseducatie) maar ook infrastructurele 
projecten die een bijdrage leveren aan de regionale doelstellingen worden ingediend voor een financiele bijdrage. 
  
Naast de cofinanciering heeft de regio op het gebied van verkeer en vervoer ook gezamenlijke doelen en 
ambities. Deze zijn onlangs vastgelegd in de regionale beleidsagenda verkeer en vervoer. In de deelagenda's die 
bij het beleid horen zijn diverse projecten en doelen opgenomen die voor Goirle van belang zijn. Onder andere de 
studie naar de ruimtelijke en verkeerskundige effecten van de toekomstige verbreding van de A58. Het creeren 
van leisure poorten, het verkennen van mogelijkheden voor elektrisch vervoer, de actualisatie van het regionaal 
fietsplan en het opstellen van een regionaal OV-plan 
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