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 Ontwerpbegroting 2023 
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Allereerst willen wij u van harte feliciteren met uw verkiezing tot gemeenteraadslid. Uw gemeente 
neemt deel aan de regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant. Daarin werken de colleges 
van B&W met elkaar samen om lokale ambities in het sociaal, fysiek en economisch domein op 
regionale schaal kracht bij te zetten. Ieder college voert met de eigen raad het gesprek over de 
voortgang in deze regionale samenwerking. Bijgevoegd bij deze brief ontvangt u van ons tegelijkertijd 
het jaarrapport 2021 en de ontwerpbegroting 2023. Graag lichten wij in deze brief de bredere 
context toe waarin deze producten staan. 
 
Kernagenda en keuzeagenda 
Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, bestaand uit burgemeesters en/of wethouders uit 
alle deelnemende gemeenten, stelt iedere vier jaar een agenda op met de gezamenlijke regionale 
ambities voor die bestuursperiode. Komend najaar leggen we een concept van die agenda voor aan 
de gemeenteraden van de regio. Alle raden kunnen hun ideeën over die conceptagenda via een 
zienswijze kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiteindelijk de agenda vast. 
In de afgelopen bestuursperiode is er intensief besproken hoe we in Regio Hart van Brabant (willen) 
samenwerken. In grote lijnen heerst er tevredenheid over de samenwerking. Wel willen we het 
overzichtelijker maken en willen we waar mogelijk meer focus aanbrengen. In de vorige 
bestuursperiode werkten we nog met een ‘strategische meerjarenagenda’. Om de gewenste focus te 
krijgen stellen we voortaan een kernagenda op, waarin we heldere keuzes maken voor de dingen die 
samen bepalen en betalen. Deze regionale kernagenda volgt logischerwijs uit de lokale 
bestuursakkoorden van de elf samenwerkende gemeenten.1 Daarnaast laten we ruimte aan 
gemeenten om op bepaalde onderwerpen in wisselende coalities samen te werken. Dit noemen we 
de keuzeagenda. De samenwerking op die onderwerpen blijft buiten de kernagenda. Op de 
gezamenlijke overlegtafels van de regio bespreken we wel de voortgang.  
 

 
1 Voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Heusden geldt dat ze ook in andere regionale 
samenwerkingen mee doen. Daar houden we rekening mee in het opstellen van de kernagenda van regio Hart 
van Brabant. 
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Begroting 2023 
De samenwerkingsafspraken voor Regio Hart van Brabant staan in een zogeheten 
gemeenschappelijke regeling. Wettelijk ligt vast dat de begroting van zo’n samenwerking tijdig, voor 
de zomer, door het algemeen bestuur vastgesteld moet worden. Voor 2023 moet de begroting 
komend voorjaar dus al worden opgesteld, terwijl op dat moment in veel gemeenten nog nieuwe 
colleges van B&W worden gevormd en de kernagenda voor de nieuwe bestuursperiode nog niet 
bepaald is.  
Het algemeen bestuur van regio Hart van Brabant vindt het belangrijk dat de nieuwe colleges 
gelegenheid krijgen om invloed te hebben op wat we gezamenlijk gaan doen in 2023; en dus ook op 
de financiële gevolgen daarvan. Daarom stellen we nu voor 2023 in eerste instantie een begroting op 
die lijkt op die van 2022. Deze is ‘beleidsarm’. Tegelijkertijd werken we aan de kernagenda voor de 
periode ’23-’27. Zoals hierboven vermeld streven we ernaar om die nieuwe kernagenda komend 
najaar in concept aan alle gemeenteraden voor te leggen. Het is goed denkbaar dat de keuzes die we 
in de kernagenda maken gevolgen hebben voor wat we in 2023 willen doen. In dat geval zullen we in 
een later stadium nog wijzigingen aan de begroting van ’23 moeten aanbrengen; iets wat de wet 
mogelijk maakt door een herijking van de begroting. We sturen u tegelijkertijd met deze brief nog 
een extra brief waarin we dieper ingaan op de ontwerpbegroting. 
 
Jaarrekening 2021 
Via de jaarrekening legt het algemeen bestuur verantwoording af over de resultaten en uitgaven van 
het afgelopen jaar. Er resteerde in 2021 een klein positief resultaat van € 46.177 dat naar rato aan de 
deelnemende gemeenten wordt terugbetaald. Ook bij deze jaarrekening voegen we nog een extra 
brief bij die specifiek daar op in gaat. 
 
Uw rol als raadslid 
Onze gemeenschappelijke regeling legt niet veel bevoegdheden bij Regio Hart van Brabant. Afgezien 
van het jeugddomein, waarvoor we een aparte bestuurscommissie hebben ingesteld, is Regio Hart 
van Brabant vooral een overlegstructuur waar colleges zelfbindende afspraken maken. Als raadslid 
kunt u via een zienswijze reageren op de regiobegroting en komend najaar op de concept-
kernagenda. Ook kunt u uw eigen college richting meegeven voor en bevragen over de afspraken die 
het in regionaal verband maakt. Met uw griffie kunt u ook bespreken op welke manier regionale 
ontwikkelingen in uw gesprekken met het college een plek krijgen. Bovendien gaat het dagelijks 
bestuur van regio Hart van Brabant het gesprek aan met de nieuwgevormde regionale 
adviescommissie van raadsleden over hoe we u verder kunnen betrekken bij de hierboven 
beschreven zaken. Als u hierover zelf ideeën heeft, kunt u die ook direct bespreken met uw griffie of 
met (leden van) de regionale adviescommissie. Ons streven is dat de realisatie van lokaal 
geformuleerde ambities wordt versterkt door wat we regionaal afspreken. 
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Nadere kennismaking 
Op zaterdag 21 mei presenteert regio Hart van Brabant zich in de brandweerkazerne in Tilburg aan 
nieuwe raadsleden. Dit doen we samen met enkele andere belangrijke bovengemeentelijke 
samenwerkingen, te weten de omgevingsdienst, de veiligheidsregio, de GGD en Midpoint Brabant. 
Daarover ontvangt u nog informatie.  
 
We kijken uit naar een goede en vruchtbare samenwerking van onze gemeenten in de komende 
bestuursperiode. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, 
 

  
 
Th.L.N. Weterings F.A.J. van Mil 
Voorzitter Regio Hart van Brabant Directeur Regio Hart van Brabant 
 


