
Motie 
Art. 38 Reglement van Orde 

   

Onderwerp: Governance Regio Hart van Brabant 

 
De raad van de gemeente Oisterwijk, in vergadering bijeen op 16 juni 2021  

 

Overwegende dat: 

 op 25 mei 2019 in de Verenigde Vergadering van de raden uit de regio Hart van 

Brabant een motie is aangenomen die ertoe oproept om:  

o De klankbordgroep van raadsleden en griffiers te benutten om vroegtijdig 

nieuwe ontwikkelingen qua beleid en uitvoering aan deze groep door te geven. 

o De klankbordgroep te betrekken bij de ontwikkeling van instrumenten om 

beleidsuitvoering te monitoren.  

o Bij de eerstvolgende aanpassing van de gemeenschappelijke regeling de rol en 

positie van de klankbordgroep te verankeren. 

 vervolgens het algemeen bestuur heeft besloten om een ontwikkeltraject ‘vormgeving 

bestuurlijke samenwerking’ voor regio Hart van Brabant te starten met een onderzoek 

naar de verbetering van de samenwerking 

 dit onderzoek in februari 2021 heeft geresulteerd in de eindrapportage “Balanceren, 

verbinden en schakelen; een onderzoek naar de toekomst van regionale samenwerking 

in Regio Hart van Brabant”; 

 naar aanleiding van de eindrapportage de Klankbordgroep Governance en 

Klankbordgroep Raden op 28 april 2021 hun advies hebben uitgebracht, waarin onder 

meer wordt gepleit voor het instellen van een regiocommissie bestaande uit raadsleden;  

 

Constaterende dat: 

 uit de laatste Nieuwsbrief van de regio Hart van Brabant op te maken is dat bestuurders 

niet warm lopen voor de instelling van een regiocommissie en pleiten voor een 

opiniërende radenavond in plaats van een regiocommissie; 

 

Dringt er bij het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant op aan om:  

 

het advies van de Klankbordgroep Governance en de Klankbordgroep Raden om een 

regiocommissie in te stellen serieus te nemen en hierover het gesprek aan te gaan om 

samen te komen tot een gedragen oplossing. 

 

Verzoekt de griffie om deze motie toe te sturen aan het Algemeen Bestuur van de regio 

Hart van Brabant en de gemeenteraden uit de regio Hart van Brabant. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Aanvaard Aantal stemmen voor 21 
Griffier, 16 juni 2021 

Verworpen Aantal stemmen tegen 0 
 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1272-governancetraject-centraal-op-hart-van-brabantdag

