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Hart van Brabantdag op 29 september: 

grotendeels weer fysiek 

Dat was vooral heel prettig: elkaar weer live zien tijdens een fysieke vergadering. De 

meeste poho’s kozen daarvoor afgelopen Hart van Brabantdag op 29 september. 

Reden om het plenaire deel te schrappen. De gemeente Goirle zou gastheer geweest 

zijn en heet jullie graag welkom in 2022.  

Eén van de onderwerpen tijdens het plenaire deel zou de actuele stand van zaken over 

het governancetraject zijn. Inmiddels heeft het algemeen bestuur een besluit genomen 

over het voorstel dat wordt voorgelegd aan de raden. Dat was ook onderwerp van 

gesprek tijdens de radenavond op 6 oktober in Oisterwijk. 

Lees meer >  
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Eerste 100-dagen gesprek 

Directeur van het programmabureau 

Frank van Mil blikt na 100 dagen op zijn 

post terug. Hij leerde vooral heel veel 

(bij): van personeels- tot juridische 

zaken. Over de regio en hoe we 

samenwerken. En mensen, door online 

en offline het goede gesprek aan te 

gaan. 

Lees meer >  

 

 

Nieuwe collega's in de regio 

Benieuwd naar de nieuwe collega’s aan 

bestuurlijke en ambtelijke kant van onze 

regionale samenwerking? We hebben ze 

voor je op een rijtje gezet, van 

burgemeester tot officemanager. 

Lees meer > 

(fotocredits: Pulles & Pulles)  

 

 

 

Afscheid Paul van Dijk 

Paul van Dijk is per 1 oktober gestopt 

als procesregisseur van de REKS. Hij 

heeft de overstap gemaakt naar de 

gemeente Utrecht, waar hij werkt als 
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programmamanager Energie. Zijn 

afscheid was op 22 september. 

Lees het afscheidsinterview > 

(fotocredits: Jimke Joling)  
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Inkoop op de agenda 

 

Hart voor een kind award 
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Inkoop sociaal domein was een 

belangrijk onderdeel op de agenda van 

het poho Sociaal. De leden hebben met 

elkaar gesproken over de laatste 

ontwikkelingen op gebied van inhoud en 

proces. Zoals de inkoopstrategieën en 

de inkoopdocumenten. 

Lees meer >  

(fotocredits: Jostijn Ligtvoet)  

 

In november 2021 wordt voor de eerste 

keer de ‘Hart voor een kind award’ 

uitgereikt: een initiatief van de 

Taskforce Kindermishandeling Hart van 

Brabant, bedoeld om aandacht te vragen 

voor de rechten van ieder kind om 

gezond en veilig op te groeien. 

Nomineer tot 1 november een persoon 

of organisatie. 

Lees meer >  

 

 

 

 

Pilot inburgering+ 

Statushouders die unaniem een meer 

positieve houding en visie over hun 

toekomst hebben. Dat is een van de 

positieve resultaten van de pilot 

Inburgering+. De bestuurlijke 

klankborgroep praat er 8 november over 

door in het kader van de nieuwe wet 

Inburgering. 

Lees meer >  

 

 

Succesvol webinar 

Laagdrempelig en inspirerend. Dat zijn 

de belangrijkste pluspunten van het 

eerste webinar over samenwerking 

tussen het sociaal domein en 

zorgdomein. Daarvoor schoven meer 

dan 50 professionals op 7 oktober aan. 

Lees meer > 
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Doormodderen véél duurder 

Het project Maatpact, dat de 

uitzichtloosheid aanpakt voor inwoners 

die door meerdere, complexe 

problemen tussen wal en schip raken, 

kost in eerste instantie geld. Een 

voorbeeld uit de praktijk laat zien hoe 

een kostbare doorbraak beter uitpakt 

dan blijven doormodderen met 

oplossingen die niet langdurig werken. 

Lees meer >  

 

 

Eenvoudige taal 

Meer aandacht voor eenvoudige taal. 

Daarvoor hebben de wethouders van 

onze gemeenten en bestuurders van 

verschillende Brabantse organisaties een 

handtekening gezet onder de aanpak 

‘Midden-Brabant maakt het duidelijk’. 

Dat gebeurde op de Hart van 

Brabantdag. Lees meer >  

 

 

 

Van pilot naar borging 

De pilot Centrum huiselijk geweld en 

kindermishandeling loopt ten einde. De 

gemeente Tilburg gaat de resultaten, 

 

Samen met VGZ 

Wethouder van Tilburg Rolph Dols 

ondertekende namens de bestuurders 

van Hart van Brabant op 4 oktober een 
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ervaringen en werkwijzen borgen bij 

Veilig Thuis, Sterk Huis en Fameus/Ggz 

Breburg. 

Lees meer >  

 

samenwerkingsagenda met 

zorgverzekeraar VGZ. Zo bundelen we 

regionaal de krachten vanuit het streven 

‘gezonde en gelukkige inwoners’. 

Lees meer >  

 

 

 

 

Tegen kindermishandeling 

Van 15 tot en met 21 november 2021 is 

de landelijke Week tegen 

Kindermishandeling. Ook in Regio Hart 

van Brabant hebben we, onder de 

noemer ‘Ik zie jou’, een week vol 

activiteiten. Dat doen we om aandacht 

te vragen voor kindermishandeling. En 

vooral ook om aandacht te vragen voor 

wat we kunnen doen om de aanpak van 

kindermishandeling te versterken. 

Lees meer >  

 

 

Ontwikkelingen bij jeugd 

- de Jeugdwelzijnsraad > (foto) voor 

jongerenadvies over projecten en 

beleidsontwikkelingen 

- de Kinderrechtentour > met als thema de 

aankomende verkiezingen voor de 

gemeenteraad; 

- 't online kennisprogramma SkillsLab >  

- en wist je dat er op vrijdag 1 oktober 

afspraken zijn ondertekend over 

jeugdzorg in het speciaal onderwijs? 

Lees meer >  

 

 

 

Recent verschenen nieuwsbrieven binnen Mens & Samenleving:  

• Taskforce Kindermishandeling, oktober 2021 
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nieuws vanuit Leefomgeving & Milieu  

 

 

 

 

 

ROA en RIA 

De Regionale OmgevingsAgenda (ROA) 

en de Regionale InvesteringsAgenda 

(RIA): deze twee nieuwe instrumenten in 

het fysieke domein stonden op de 

agenda van het poho Fysiek. De 

bestuurders lieten zich informeren over 

de opmaat naar de afronding van deze 

agenda’s. 

Lees meer >  

 

 

Overeenkomst REKS 

Meer bewoners betrekken bij het 

opwekken van duurzame energie in de 

regio. Dat is onder meer afgesproken in 

de REKS. Daartoe hebben onze negen 

regiogemeenten en de Energie 

Coöperatie Hart van Brabant U.A. op 22-

09 een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend. 

Lees meer > 

(fotocredits: Jimke Joling)  
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PRIOR-handhaving in 2022 

De wethouders van het poho Mobiliteit 

zijn er enthousiast over en gaven groen 

licht voor het vervolg in 2022: de 

aanpak PRIOR-handhaving. Hiermee 

bevorderen we de verkeersveiligheid in 

de regio. Doel: een daling van het aantal 

verkeerslachtoffers. 

Lees meer >  

 

Regionale woonzorganalyse 

Er staan ons grote veranderingen te 

wachten op het gebied van wonen en 

zorg. Dat vraagt om een woonzorgvisie. 

En zo’n visie vraagt om inzicht in de 

ontwikkelingen. Daarom komt er een 

regionale woonzorganalyse.  

Lees meer >  

 

 

 

 

Dorpsvernieuwingsprijs 

Het dorp Esbeek (gemeente 

Hilvarenbeek) dingt mee naar de 

Europese Dorpsvernieuwingsprijs. 

Daarmee zet het dorp het belangrijke 

onderwerp ‘behoud van leefbaarheid in 

dorpskernen’ op de kaart. 

Lees meer >  

 

 

Lekker sjeesen 

Lekker sjeesen op de fiets naar het 

werk. Onder dat motto zijn Tilburg, 

Loon op Zand en Waalwijk samen met 

de provincie een fietsstimuleringsplan 

gestart. Met activiteiten op en rondom 

de snelfietsroute F261, die voor de 

zomervakantie in gebruik is genomen. 

Lees meer > 
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Deelmobiliteit onder de loep 

Deelmobiliteit: een belangrijk alternatief 

voor de eigen auto, voor het geval de 

bus niet meer rijdt of als oplossing voor 

de zogenaamde 'last mile'. Een 

belangrijk thema, waarover een 

regionaal onderzoek komt. Bij de poho-

leden Mobiliteit zijn alvast de 

bestuurlijke vragen en wensen die 

hierover leven geïnventariseerd. 

Lees meer > 

(fotocredits: Citysteps)  

 

 

Startsein 'Weer Thuis' 

Voldoende beschikbare woningen en 

voorzieningen. En dan ook beter 

verspreid in alle Hart van 

Brabantgemeenten. Dat is wat de regio 

wil. Hoe we dat bereiken? Door onder 

meer van start te gaan met het 

matchingspunt ‘Weer Thuis’ en de 

oprichting van een taskforce. 

Lees meer >  

 

 

 

Voorbereidingen RMP 

Vanuit het poho Mobiliteit zijn we als 

regio druk bezig met de 

 

Circulaire Ambachtscentra 

Er was ruim tijd tijdens het poho Milieu 

& Afval voor het project Regionale 
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voorbereidingen van het Regionaal 

MobiliteitsProgramma (RMP) 2022. 

Daarin staan voor mobiliteit alle 

maatregelen en projecten die we 

volgend jaar met financiële bijdragen 

van de provincie uitvoeren. 

Lees meer >  

 

Circulaire Ambachtscentra. De 

bestuurders riepen op tot meer 

samenwerking en meer pilots voor 

circulaire economie. Ondertussen deden 

ze mee aan een leuke doe-workshop. 

Lees meer >  

 

 

 

Recent verschenen nieuwsbrieven binnen Leefomgeving & Milieu:  

• Regionale Energie- en Klimaatstrategie, september 2021 

• nieuwsbrief vanuit het poho mobiliteit, oktober 2021 

• nieuwsbrief vanuit Een Gezond Leisureklimaat, september 2021 

 

 

 

  

 

nieuws vanuit Economie  

 

 

 

 

Boeiend werkcongres 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

De versterking van de economie gebeurt 

steeds meer in de context van 

 

Leisure for a better society 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

Hoe mooi is het als we onze regionale, 

recreatieve sector tevens benutten voor 
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maatschappelijke uitdagingen. Er 

ontstaat een nieuw speelveld waarbij 

innovatie de mens centraal stelt. Om die 

reden verkent Midpoint Brabant hoe we, 

parallel aan en in combinatie met onze 

speerpuntsectoren logistiek, 

maakindustrie en leisure, ons regionaal 

kennispotentieel missiegedreven 

kunnen inzetten voor gezondheid, 

duurzaamheid en digitalisering. We 

spraken daarover half september tijdens 

een boeiend werkcongres. Lees meer > 

Benieuwd? Bas Kapitein >  

 

bewustwording over onze transitie-

opgaven en de (be)leefbaarheid van 

Brabant? Midpoint Brabant Smart Leisure 

formuleerde daarvoor een nieuwe 

strategische koers 2021-2014, die op 4 

oktober is aangeboden aan 

gedeputeerde Stijn Smeulders. 

Programmamanager Joost Melis lichtte 

deze koers 29 september toe aan de 

wethouders economie met een open 

uitnodiging tot een verder gesprek. 

Lees meer > 

Meer weten? Joost Melis >  

 

 

 

Menselijk kapitaal 

Nieuws vanuit Midpoint Brabant 

Bedrijvigheid kan niet zonder menselijk 

kapitaal; ‘the war for talent’ is ook in 

Midden-Brabant een feit. Na de 

coronacrisis dreigt er nu een tekort aan 

arbeidskrachten. Martyntje Brink, 

programmamanager Human Capital 

 

Afsprakenkader 

Tijdens het poho Fysiek op 29 

september hebben we in een regionaal 

afsprakenkader afspraken gemaakt over 

de verantwoordelijkheid die we als regio 

hebben op het gebied van 

arbeidsmigranten. Hierin is vastgelegd 

waar we als regio voor staan als het gaat 
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Midpoint Brabant, praatte het poho 

Economie op 29 september bij over 

arbeidsmarktvraagstukken en 

talentontwikkeling in economisch 

perspectief. Zie ook haar 

beschouwingen in dit artikel > 

Getriggerd? Martyntje Brink >  

 

om de verschillende aspecten binnen 

het thema arbeidsmigratie: economie, 

welzijn en huisvesting. 

Lees meer >  

 

 

 

Recent verschenen nieuwsbrieven binnen Economie:  

• Midpoint Brabant, nieuwsupdate september 2021 

• House of Leisure, nieuwsbrief september 2021 

• OndernemersAkkoord, nieuwsbrief september 2021 

 

 

 

  

 

agenda  

 

 

 

• poho Mobiliteit op 20 oktober om 9.30 uur 

• bestuurscommissie Jeugd op 21 oktober om 9.00 uur 

• poho Maatschappelijke Ondersteuning op 21 oktober om 9.00 uur 

• poho Arbeidsparticipatie op 21 oktober 

• poho Sociaal op 21 oktober om 15.30 uur 

• heidagen sociaal domein 3 en 4 november 

• tussentijdse Kring gemeentesecretarissen op 4 november om 15.00 uur 

• poho Arbeidsparticipatie op 18 november 

• poho Mobiliteit op 24 november om 9.30 uur 

• radenavond op 24 november om 19.00 uur 
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• poho Milieu & Afval op 25 november om 9.30 uur 

• Hart van Brabantdag op 1 december om 8.30 uur | Gilze en Rijen 

• bestuurlijke ontwikkeldag Mobiliteit & Ruimte op 15 december om 9.30 uur 

• poho Arbeidsparticipatie op 23 december om 09.00 uur 

• poho Sociaal op 23 december om 11.00 

Zie de volledige agenda met vermelding van vergadelocaties op de website >  

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Regio Hart van Brabant. Dat is het 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, 

Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 

Nog niet aangemeld? Doe dat via deze link >; afmelden kan altijd via deze link > 

 

 

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit Midden-Brabant werken vanuit Midpoint 

Brabant innovatief samen aan de economie, arbeidsmarkt en duurzaamheid. 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief >  

  

 

Copyright © 2021 Regio Hart van Brabant 

Je ontvangt deze e-mail omdat je onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Regio Hart van Brabant, of 

omdat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Heb je vragen of opmerkingen hierover, laat het ons dan weten 

via info@regio-hartvanbrabant.nl.  
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