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Rapport over toekomst van samenwerking in Regio Hart van Brabant  
“Balanceren, verbinden en schakelen” 
 
Vandaag verschijnt het onderzoeksrapport over de toekomst van de samenwerking in de regio Hart van 
Brabant (HvB). De conclusie luidt dat de regio grote ambities heeft en voor grote uitdagingen staat, maar dat 
de tevredenheid overheerst over de samenwerking. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor verbetering, want 
de samenwerking in regio Hart van Brabant is op dit moment nog onvoldoende in balans. De 
samenwerkingsagenda is ambitieus, terwijl de beschikbare middelen en capaciteit op regionaal niveau 
beperkt zijn, de betrokkenheid van de raden nog onvoldoende en de democratische legitimatie van regionale 
besluiten en uitvoering een zorgpunt is. Dat vraagt om permanent balanceren, verbinden en schakelen. 
 
 Het rapport is in opdracht van HvB geschreven door Martijn Groenleer (hoogleraar Regionaal Recht en 
Bestuur aan Tilburg University) en Maarten Noordink & Barbara Knoote (KWINK Groep). 
 
Aanleiding voor het rapport is de gevoelde urgentie van een verbetering in de samenwerking in combinatie met 
de toenemende mate van regionale verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opgaven. Voorbeelden 
daarvan zijn de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) en de opgaven in het sociaal domein, zoals 
Jeugdzorg. De negen gemeenten in HvB werken onder meer samen met waterschappen, energieleveranciers, 
woningcoöperaties en partners in de zorg. Eerder al werd het signaal geuit vanuit de verschillende 
gemeenteraden: in 2019 werd tijdens de Verenigde Vergadering een motie aangenomen om de betrokkenheid 
van de raden in de regio te intensiveren.   
 
Conclusie  
Grootste uitdaging voor de regio is om ‘in de toekomst het vereiste vermogen en de slagkracht te organiseren. 
De benodigde steun en het draagvlak voor regionale samenwerking is cruciaal en moet worden behouden of, 
liever nog, worden versterkt’ – aldus het rapport. En dit alles in een context van uiteenlopende ontwikkelingen 
die op de regio afkomen of waar de regio onderdeel van is.  
 
Voorzitter Regio Hart van Brabant en burgemeester van Tilburg, Theo Weterings: “Het rapport onderschrijft de 
urgentie van een samenwerkende regio en brengt tegelijkertijd perspectief met zich mee: de samenwerking is 
al goed maar kan nog beter. Als kloppend Hart van Brabant hebben we ambities die passen bij een aantal grote 
ontwikkelingen in het land. Ik geloof dat wij dat kunnen waarmaken, wij zijn een regio die de mouwen 
opstroopt. Dat moet ook wel, gezien de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. Zo zoeken we naar 
mogelijkheden in de oplossing van het woningtekort, het realiseren van de energietransitie en het betaalbaar 
houden van de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, maar hebben we tegelijkertijd te maken met 
vraagstukken over de inrichting van ons landschap als het gaat om natuur in combinatie met bijvoorbeeld 
energieopwekkingsopgaven. Door samen te werken kunnen we dat waarmaken.” 
 
Proces 
Het procesvoorstel voor de behandeling van het governance rapport in een Verenigde Vergadering en in de 
gemeenteraden wordt op 23 februari 2021 vastgesteld  door het Algemeen Bestuur van de regio Hart van 
Brabant en daarna voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraden.  
In mei 2021 vindt een Verenigde Vergadering plaats van de 9 gemeenteraden over de inhoud van het rapport.  
 
** Einde **  
 
\\ Noot voor de redactie 
 
Over de Regio Hart van Brabant 
Regio HvB is een gemeenschappelijke regeling gebaseerd op de samenwerking tussen negen gemeenten in de 
regio Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg 
en Waalwijk. De regio fungeert als gestructureerd overlegplatform, waarin de gemeenten elkaar informeren, 
lokaal beleid op elkaar afstemmen en regionale opgaven aanpakken door gezamenlijk beleid te maken en 
regionale projecten te starten.  



 
Voor meer informatie kijk op www.regio-hartvanbrabant.nl of neem contact op met Miriam Oosterwijk, 
programmadirecteur regio Hart van Brabant (0620593954) 
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