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Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant 
 
 

Tilburg, 22 maart 2019 
 
onderwerp: Concept Strategische Meerjarenagenda 2019 – 2023  
bijlagen: Concept Strategische Meerjarenagenda 2019 – 2023 (pdf-vergaderstuk) 
kenmerk:  BK/SK/2019-29 
 
 
Geachte raad, 
 
Via deze weg ontvangt u de concept Strategische Meerjarenagenda 2019 – 2023 Regio Hart van 
Brabant. Deze is opgesteld om in de komende periode richting te geven aan onze regionale 
programma’s en ons houvast te bieden in het gesprek met samenwerkingspartners op 
(inter)nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Het afgelopen jaar kwam de agenda tot 
stand dankzij een stevige inzet van onze bestuurders, ambtenaren en samenwerkingspartners. U 
ontvangt deze nu in pdf-vorm, als vergaderstuk voor de Verenigde Vergadering van 25 mei a.s., maar 
u kunt deze tevens alvast raadplegen via www.sma-hartvanbrabant.nl.  
 
Betrokkenheid raden 
Ook uw raden droegen bij aan de totstandkoming van deze agenda, onder andere tijdens de 
Radendag in november 2018 waar u input gaf voor denkrichtingen voor de meerjarenagenda en 
accentverschuivingen in de coalitieakkoorden duidde. Vanwege het belang en de beoogde impact 
van deze agenda riepen meerdere raden op tot het houden van een Verenigde Vergadering. Het 
algemeen bestuur Regio Hart van Brabant besloot op 19 januari jl. om deze bijeen te roepen op basis 
van de hiertoe ingediende verzoeken door de raden van Goirle, Heusden, Loon op Zand, Tilburg en 
Waalwijk. De Verenigde Vergadering staat nu gepland op zaterdag 25 mei 2019. Met het houden van 
de Verenigde Vergadering stellen wij de raadsleden van de negen deelnemende gemeenten in staat 
moties in te dienen op de concept Strategische Meerjarenagenda.    
 
De Verenigde Vergadering en het indienen van moties 
Voorliggend concept is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van ons algemeen bestuur en 
in goede samenspraak met de portefeuillehouderoverleggen. Op 25 mei 2019 vindt tijdens de 
Verenigde Vergadering de bespreking plaats van de ingediende moties. Moties kunnen (al dan niet 
via uw griffier) worden ingediend tot uiterlijk 23 april 2019 bij de griffier van de gemeente Tilburg, 
Gerard Vrenken (gerard.vrenken@tilburg.nl), die deze namens de gelegenheidsregiogriffie zal 
verzamelen. Hierbij dient dan de pdf-versie van de concept Strategische Meerjarenagenda als 
vergaderstuk; eventuele verwijzingen dienen geformuleerd te worden op basis van dit pdf-
document. De definitieve Strategische Meerjarenagenda 2019 – 2023 komt uiteindelijk digitaal 
beschikbaar via www.sma-hartvanbrabant.nl - met voor diegenen die dat wensen een handzame, 
gedrukte samenvatting in printversie. 
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Op 25 mei a.s. zullen de ingediende moties aan de orde komen tijdens de Verenigde Vergadering. 
Meer informatie over de ‘spelregels’ van deze vergadering ontvangt u in de aanloop naar deze 
bijeenkomst. De ingediende moties zullen voorafgaand gebundeld en gerubriceerd naar onderwerp 
en strekking aan u beschikbaar komen. Hierbij wordt de indeling van de concept Strategische 
Meerjarenagenda 2019 -2023 aangehouden. Let wel: moties kunnen naar eigen inzicht per 
gemeenteraad, door meerdere gemeenteraden, per (een of meerdere) partij(en) per gemeente of 
per (een of meerdere) partij(en) gemeente-overstijgend worden ingediend. Per motie wordt 
gevraagd om: 

• de indiener(s) te duiden; 
• een duidelijke titel mee te geven; 
• indien van toepassing: een concrete verwijzing mee te geven naar de passage(s)/ onderdelen 

waarop de motie betrekking heeft op basis van de pdf-versie van de concept Strategische 
Meerjarenagenda. 

 
Informatieve radenavond 3 april 2019 
Voorafgaand aan de Verenigde Vergadering van 25 mei 2019 organiseren wij een informerende en 
beeldvormende bijeenkomst over de concept Strategische Meerjarenagenda. Juist omdat deze valt in 
de periode naar de Verenigde Vergadering toe, is dit een gelegenheid om collectief en met partners 
uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij eerste beelden te delen over de voorliggende concept 
Strategische Meerjarenagenda. Dit geeft stof tot nadenken, meer verbinding met onze partners en 
mogelijk input voor vernieuwende moties. U bent in de gelegenheid informatieve vragen te stellen 
over de inhoud van de agenda. Tijdens deze bijeenkomst delen we natuurlijk ook informatie over het 
voorliggende proces, onder leiding van de voorzitter van onze regio Theo Weterings. 
 
Tot slot 
Een afschrift van deze brief zal aan uw college worden verstuurd, zodat zij u waar wenselijk of nodig 
kunnen informeren en adviseren. Wij zijn ervan overtuigd dat het zorgvuldige proces dat we met 
elkaar het afgelopen half jaar hebben doorlopen voldoende input en draagvlak voor de Strategische 
Meerjarenagenda 2019 – 2023 heeft gegenereerd om op korte termijn tot een goede slotsom te 
komen. Een herijkte basis om samen op verder te bouwen aan een ‘Kloppend hart van 
metropoolregio Brabant’, met toegevoegde waarde voor iedere deelnemer.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, 

 
 
Th.L.N. Weterings S.P.F. Kapitein 
Voorzitter Regio Hart van Brabant Programmadirecteur 


