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Door de burgemeesters van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk is afgesproken om de raadsleden gelijkluidend en 
gelijktijdig over zaken betreffende onze samenwerking te informeren. In bijgaande nieuwsbrief treft u de actuele 
informatie op hoofdlijnen aan. 
 
ALGEMEEN BESTUURLIJK 
 
Brief Gedeputeerde Staten inzake Veerkrachtig Bestuur 
In het traject Veerkrachtig Bestuur is onlangs een nieuw schrijven ontvangen van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant. Overigens is aan de colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een brief met identieke 
inhoud geschreven. De brief van 26 maart 2013 komt kortweg op het volgende neer. 
 
• Vanuit Gedeputeerde Staten komt, rond de zomer van 2014, een beknopt visiedocument omtrent de 

inrichting van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. Het document zal enkele richtinggevende uitspraken 
bevatten over relevante thema’s (denk o.a. aan “behoud van identiteit”, “financiële positie” en “rol en 
positie van een afzonderlijke gemeenteraad in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden”, enz.). 

• Verzoek (veer)Krachtig bestuur te verankeren in het komend bestuursakkoord. Hierbij pleit men voor het 
uitzetten van een uitdagend en helder tijdpad. 

• Verzoek binnen een jaar na aantreden van het nieuwe college te komen tot een bestuurlijk gedragen beeld 
van de toekomst van onze gemeente(n). Dit bestaat volgens GS uit een document dat ingaat op de thema’s 
zoals genoemd in het ontwikkelkader dat de provincie gebruikt (concreet: draagvlak, schaalniveau, interne 
samenhang en oriëntatie, bestuurskracht en vitaliteit, regionale samenhang en evenwicht, duurzaamheid). 
Hierbij vraagt men alle mogelijkheden in ogenschouw te nemen, variërend van voortzetting van de huidige 
situatie tot en met bestuurlijke fusie.  

Men besluit met op te merken graag op korte termijn de dialoog aan te gaan.  
 
De colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben besloten om, net als in oktober jl., wederom een 
gezamenlijke reactie aan GS te richten. Daarover zo meer. 
 
Brief Vereniging Brabantse Gemeenten inzake Veerkrachtig Bestuur 
Ook het bestuur van de Vereniging van Brabantse Gemeenten, die het traject destijds samen met GS initieerde, 
heeft in maart een schrijven over Veerkrachtig Bestuur uitgedaan. Zij gaat daarin in op de rol en het standpunt 
van de VBG inzake het vervolgproces. Van die brief aan GS (d.d. 12 maart 2014) ontvingen wij als gemeente(n) 
een afschrift.  
De VBG stelt dat bij de bezinning op krachtig bestuur vooral de gemeenten zelf als eerste aan zet zijn. Keuzes 
voor samenwerking en herindeling zijn niet vrijblijvend maar wel primair een proces van onderop. De rol van de 
provincie is die van moderator voor het proces. Het provinciale ontwikkelkader moet het proces van 
samenwerking tussen gemeenten versterken en niet verstoren. Uiteindelijk draait het om een goed resultaat 
voor burgers en bedrijven, tot behoud en versterking van welvaart en welzijn. 
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Bijeenkomst colleges Goirle-Hilvarenbeek-Oisterwijk 
Dinsdag 8 april jl. was er een bijeenkomst van de colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk om terug te 
blikken op het samenwerkingstraject tot nu toe en eveneens een blik vooruit te werpen. Met elkaar hebben wij 
geconstateerd dat er in de afgelopen tijd een goede basis is gelegd die vertrouwen geeft voor het uitbreiden en 
intensiveren van onze samenwerking in de toekomst. In het werkveld merken we dat onze gemeenten elkaar 
steeds meer als natuurlijke partners zien en opzoeken, waardoor ook spontaan nieuwe 
samenwerkingsinitiatieven ontstaan. In bestuurlijke zin mag er meer aandacht zijn voor het uitstralen van onze 
visie op samenwerking en het actief sturen op het verzilveren van kansen. Uiteraard passend binnen de door de 
raden geschetste vertrekpunten. 
De komende periode willen we gebruiken om te kijken of we vanuit onze gezamenlijke niet-stedelijke profielen 
een overeenkomstig(e) ambitie en perspectief kunnen formuleren, om van daaruit onze samenwerking te 
versnellen, te verbreden en te verdiepen. Vanzelfsprekend gebeurt dat in samenspraak met de raden van onze 
gemeenten. 
Voornoemd voornemen zullen wij ook neerleggen in de gezamenlijke reactie van de drie colleges aan 
Gedeputeerde Staten. Wij willen daarmee onderstrepen dat wij onze samenwerking serieus nemen en ook 
serieus willen doorontwikkelen, maar wel langs de door onszelf gekozen weg. 
 
Vooraankondiging bijeenkomst nieuwe raden Goirle-Hilvarenbeek-Oisterwijk 
In aansluiting op het voorgaande is afgesproken dat er voor het zomerreces (dus eind juni) een gezamenlijke 
bijeenkomst wordt belegd voor de drie nieuwe gemeenteraden. Naast een (hernieuwde) kennismaking van de 
volksvertegenwoordigers zal dit overleg tevens in het teken staan van de wijze waarop we onze samenwerking 
gaan continuëren.  
Voorafgaand daaraan is het de bedoeling dat de drie nieuwe colleges elkaar begin juni treffen. 
Ter voorbereiding daarop zal de stuurgroep medio mei samenkomen om onder andere de gezamenlijke reactie 
aan GS te bespreken. 
 
PROJECTEN 
 
De afgelopen periode heeft de samenwerking verschillende successen op ambtelijk operationeel niveau 
opgeleverd. Denk hierbij aan de samenwerking op de gebieden van salarisadministratie, aanbesteding 
belastingen, basiskaart grootschalige topografie (BGT), bijzondere opsporingsambtenaren, advisering subsidies, 
riool- en waterbeheer en leerplicht. Daarnaast lopen op dit moment de volgende projecten. 
 
Samenwerking crisisbeheersing 
Sinds 1 december 2012 is het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
operationeel. Met dit plan wordt beoogd te allen tijde een robuuste crisisorganisatie paraat te hebben. Dit 
betekent dat in de zogenaamde koude fase ook al expliciet geregeld moet zijn hoe en door wie de diverse 
functies en rollen worden bezet en dat deze bemensing daar ook professioneel voor is toegerust. Het Algemeen 
Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft tevens de gemeenten verzocht om de functies 
Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (AOV-er) en Officier van Dienst Bevolkingszorg (OVD Bz) niet (meer) in 
dezelfde persoon te verenigen.  
 
Onlangs zijn de drie colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk akkoord gegaan met een plan van aanpak, 
om elkaar bij te staan in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.  
De drie gemeenten zullen twee aparte poules – elk bestaande uit zes personen – voor de piketfunctionarissen 
AOV en OvD Bz instellen. Zowel voor de functies OVD Bz als voor de AOV-er worden piketregelingen in het 
leven geroepen.  
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Verder wordt er samen een programma ontwikkeld voor opleiden-trainen-oefenen (OTO). Dit bevordert in ieder 
geval de samenwerking en mogelijkheid van vervanging in crisissituaties en is daarnaast naar verwachting 
kostenefficiënter. 
 
Samenwerking kwaliteitscriteria 
Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn landelijke 
kwaliteitscriteria ontwikkeld. Het is een theoretisch model, dat uitgaat van inputsturing en niet van 
outputsturing. 
De eerste tranche vormde de zogenaamde basistaken. De criteria hiervoor waren zodanig zwaar dat het 
nagenoeg onmogelijk was voor gemeenten om hieraan te voldoen. Daarom zijn deze taken (verplicht) 
overgedragen aan de hiervoor opgerichte regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). 
Met betrekking tot de overige VTH-taken, de tweede tranche, bestaat de verwachting dat de landelijke 
kwaliteitscriteria per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Uit zelfevaluatie is gebleken dat onze gemeente niet 
zelfstandig aan die criteria kan voldoen. Daarom hebben de colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk het 
voornemen om te onderzoeken of door middel van intergemeentelijke samenwerking voldoende massa en 
versteviging kan worden gecreëerd om de kwaliteitseisen wel te halen.  
 
Samenwerking sociale domein 
De ontwikkelingen in het sociale domein nopen tot het ondernemen van stappen om de veranderingen in te 
bedden in de huidige bedrijfsvoering en op een goede, toekomstbestendige wijze uit te kunnen (blijven) voeren. 
Veel daarvan wordt binnen Hart van Brabant op regionale schaal voorbereid en opgepakt. Aansluitend hieraan 
zien Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek op het gebied van sociale zaken kansen om door samenwerking een 
solide uitvoeringsorganisatie te vormen. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op de administraties en het 
functioneel applicatiebeheer. 
Onlangs hebben onze gemeenten extern adviseur Hans Rufi opdracht verleend om die 
samenwerkingsmogelijkheden concreet voor ons in beeld te brengen. De komende weken onderzoekt hij welke 
specifieke taken voor samenwerking in aanmerking komen, welke impact samenwerking heeft op kwaliteit-
kosten-kwetsbaarheid, welke randvoorwaarden en risico’s er spelen (verbinding interne en externe processen, 
ICT), en op welke manier en op welke termijn de samenwerking kan worden geïmplementeerd.  
De voorgestelde oplossing moet in elk geval schaalbaar zijn: de minimale startvariant moet kunnen worden 
uitgebreid in zowel kwantiteit (meerdere gemeenten) als in de breedte (uitbreiding processtappen, modulaire 
opbouw).  
De eerste resultaten worden voor het zomerreces verwacht. 
 


