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In de commissie Algemene Zaken van 31 mei jl. is bij de behandeling van het raadsvoorstel over de 
ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2013, en een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling, een aantal vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Deze hebben mij als portefeuillehouder aanleiding 
gegeven om voorafgaand aan uw raadsvergadering van 19 juni a.s. deze raadsinformatie aan u aan te bieden. 
 
Nut en noodzaak van regionale samenwerking 
De huidige vorm van samenwerken binnen Midden-Brabant bestaat sinds 1998, als opvolger van het 
Samenwerkingsverband Midden-Brabant (SMB). De samenwerking was tot voor kort hoofdzakelijk gericht op 
overleggen, informeren en afstemmen, en diende daarnaast als instrument voor het besteden en verantwoorden 
van bovenlokale subsidiegelden.  
Eind 2009 is, mede op voorspraak van de Commissaris van de Koningin, een intensiveringstraject in gang gezet. 
Dit resulteerde in de Strategische agenda voor Hart van Brabant met 'social innovation' als leidraad, opgesteld 
en onderschreven door overheid, ondernemers en onderwijs (ook wel de 3 O's of 'triple helix'genoemd). 
Voor de ‘overheid’ is de strategische agenda vervolgens doorvertaald naar een regionale werkagenda Hart van 
Brabant, die verder richting geeft aan wat de samenwerkende gemeenten gaan doen om een nog sterkere 
innovatieregio te worden. In totaal zijn er 12 projecten aangewezen, waar we ons de komende jaren op richten. 
Ik wil daar enkele punten uitlichten. 
 
Voor ruimtelijke ordening is een regionale samenwerking verplicht. Conform de provinciale Verordening 
Ruimte dient via de regio bestuurlijk overleg te worden gevoerd en afspraken te worden gemaakt met de 
provincie. In het regionaal ruimtelijk overleg worden afspraken gemaakt over woningbouwprogramma's en op 
dit moment ook de bedrijventerreinen; dat laatste is nieuw. 
Ook op onderwerpen als zorg, duurzaamheid en economie kan alleen via een regionale sturing een 
maatschappelijke en strategische meerwaarde worden bereikt; dat kunnen wij niet alleen. 
Een voorbeeld van zo'n nieuwe economische drager is Aerospace & Maintenance. Voor Gilze en Rijen is 10 
miljoen uitgetrokken om de onderhoudsopleiding en onderhoud van helikopters van de grond te tillen.  
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De verwachting is dat daarmee structureel 5.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Goirle zal daarvan 
meeprofiteren, bijvoorbeeld in termen van huisvesting en besteding. 
Inzake leisure is door de regio de ambitie uitgesproken om te komen tot een "vitaal leisure landschap" om de 
verbinding en interactie tussen leisure en een vitaal landschap versterken. Bestaande structuren (Leisure 
Boulevard en Groene Mal Plus) worden met elkaar verbonden, nieuwe allianties met ondernemers, onderwijs en 
omgevingspartners (3 O's) worden aangegaan. De ambities van Goirle voor haar buitengebied zijn passend 
binnen het regionaal geheel en kunnen, zoals recent gebleken is met de visievorming voor landgoed Leijkant, een 
belangrijke meerwaarde betekenen. Verder is er sprake van een project in een pril stadium, dat zich richt op de 
leisure in het gebied Tilburg-Turnhout, met mogelijk Europese subsidies. Hier liggen voor onze gemeente kansen 
voor extensieve vormen van recreatie, zoals ook omarmd door uw raad in uw vergadering van december 2011, 
bij de behandeling van de regionale werkagenda Hart van Brabant. 
In die vergadering heeft uw raad zich ook uitgesproken voor het laten gedijen van care-initiatieven in onze 
gemeente. Goirle heeft op dat gebied al veel te bieden, gezien de aanwezigheid van verpleeghuis St. Elisabeth, 
Kompaan/De Bocht, een Thomashuis en een dr. Leo Kannerhuis, Thebe, en Amarant-woonprojecten binnen onze 
gemeentegrenzen. Instellingen met een regionale functie.  
De Care Avenue, het versterken van de regionale zorgfuncties en profilering daarvan, is een relatief nieuw 
speerpunt, dat (in tegenstelling tot de Leisure Boulevard) nog nader moet worden uitontwikkeld. Pas onlangs is 
hiervoor door Midpoint Brabant een programmamanager aangetrokken. Wij participeren in de zoektocht naar 
nieuwe impulsen, en naar kansen om de regionale en onze lokale care-ambities met elkaar te vervlechten. 
Last but not least geeft de regionale samenwerking meer kans op het binnenhalen van subsidies. Voor 
projecten, die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Midden-Brabant, en die worden uitgevoerd door 
samenwerkingspartners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, kan via het regionaal Economisch Aktie 
Programma (REAP) subsidie worden verkregen, tot een maximum van 50 % van de kosten. 
 
Tot slot 
Van de regionale werkagenda Hart van Brabant is een meer leesbare versie in een aantrekkelijk jasje gemaakt. 
Deze is tijdens de Hart van Brabantdag van 31 mei jl. door de voorzitter aangeboden aan de Commissaris van de 
Koningin. Graag geleid ik deze aan u door; een exemplaar ligt in uw postvakje.  
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