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Tanja Zoontjens | Regio Hart van Brabant

Van: Regio Hart van Brabant <no-reply@regio-hartvanbrabant.nl>
Verzonden: dinsdag 20 december 2022 12:00
Aan: Info | Regio Hart van Brabant
Onderwerp: Vanuit het hart: nieuwsbrief Regio Hart van Brabant

 

nieuwsbrief naar aanleiding van de Hart van Brabantdag 

 

december 2022 | bekijk online  

  

   

 

 

Samenwerking met ondernemers en 

onderwijspartners via Midpoint Brabant 
De ontwikkeling van onze kernagenda en het strategieprogramma van Midpoint Brabant 

zijn directe aanleidingen om de relatie tussen onze twee organisaties nog eens uit te diepen. 

Dat deden we met raadsleden op woensdagavond 23 november in Theater in het Klavier in 

Kaatsheuvel. Met bestuurders kreeg het gesprek vervolg tijdens de Hart van Brabantdag op 

7 december in het gemeentehuis in Tilburg. Lees verder voor een terugblik op beide 

bijeenkomsten > 

 

 

Stand van zaken kernagenda 
De gemeenteraden in Hart van Brabant 

spraken in de afgelopen weken over de 

conceptkernagenda ’23-’27 en de 

conceptaanpassing van de begroting 2023, 

 

Werkprogramma’s per domein 
Per domein (sociaal, fysiek, economisch) 

worden momenteel werkprogramma's 

voor 2023 opgesteld, gekoppeld aan 

activiteiten uit de kernagenda. Deze 
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die het algemeen bestuur eind september 

aan hen toestuurde. In een aantal 

gemeenten gaf het regiobureau een 

toelichting op de conceptkernagenda. Lees 

meer >  

 

werkprogramma’s bestaan uit projecten 

en samenwerkingen, die we regionaal met 

elkaar oppakken. Ze worden bestuurlijk en 

ambtelijk afgestemd, zodat het onze 

leidraad voor komend jaar vormt. Lees 

meer >  

 

 

 

Uit de regionale adviescommissie 
De regionale adviescommissie (RAC) is nu 

ongeveer een jaar actief, met afvaardiging 

uit iedere raad van onze samenwerkende 

gemeenten. Een kleine terugblik op 

afgelopen vergaderingen en een safe the 

date voor de radenavond van 15 februari. 

Lees meer >  

 

 

Vooruitblik regionale 

ontwikkelingen 
Op aanraden van de regionale 

adviescommissie werpen we een 

vooruitblik op onderwerpen die komend 

half jaar kunnen spelen in de regionale 

samenwerking in Hart van Brabant en die 

dus relevant kunnen zijn in een gesprek 

tussen de raad en haar college. 

Lees meer >  
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Bestuur en organisatie 
Afgelopen periode hebben we 

verschillende nieuwe bestuurders en 

ambtenaren welkom mogen heten binnen 

onze regionale samenwerking. Of vonden 

verschuivingen van de ene naar de andere 

gemeente plaats. Helaas betekent dat ook 

het vertrek van enkele collega’s. We 

hebben het voor je op een rijtje gezet. Lees 

meer >  

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

 

 

 

 Nieuws vanuit Leefomgeving & Milieu 

 Nieuws vanuit Mens & Samenleving 

 Nieuws vanuit Economie 

 Agenda 

Werkt deze index niet? Scroll dan naar beneden of check dan de online versie van deze 

nieuwsbrief.  

 

 

 

 

Leefomgeving & Milieu 
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Voortzetting taskforce Versnellen 

Woningbouw 
Onder leiding van een nieuwe 

projectleider wordt er komend jaar een 

regionale ambitie geformuleerd met een 

concreet plan van aanpak voor het vervolg 

van 2023. Ook pakt de taskforce door op 

ontwikkeling van honderden 

flexwoningen, na de toekenning van een 

flinke financiële bijdrage uit het Rijk. Lees 

meer >  

 

 

Regionaal woningmarktonderzoek 

gepresenteerd 
De resultaten van het 

woningmarktonderzoek zijn 7 december 

2022 op de Hart van Brabant dag 

gepresenteerd aan de wethouders Wonen 

en de directeuren van de 

woningcorporaties in de regio. Met de 

uitkomsten van dit onderzoek kunnen we 

de regionale woonopgave aanscherpen en 

de regionale afstemming hierover 

verbeteren. Lees meer >  

 

 

Groen licht voor nadere 

uitwerking Ontwikkelperspectief 

Stedelijk Brabant 
De Hart van Brabantgemeenten werken 

samen met de andere gemeenten binnen 

Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT), 

het Rijk, de provincie en waterschappen 

komende maanden verder aan de 

verstedelijkingsstrategie. In het 

Bestuurlijke Overleg 

Meerjarenprogramma Infrastructuur 

Ruimte en Transport (BO MIRT) van 

 

Aandacht voor fiets en 

verkeersveiligheid 
Onze regiogemeenten voeren volgend jaar 

33 projecten uit op het gebied van verkeer 

en mobiliteit. Daarbij is veel aandacht 

voor de fiets en voor verkeersveiligheid. 

De provincie draagt daar bijna € 3,9 

miljoen aan bij. Al deze projecten zijn 

opgenomen in het Regionaal 

Mobiliteitsprogramma (RMP) 2023. Dat is 

vastgesteld tijdens de Bestuurlijke 

Ontwikkeldag Hart van Brabant op 14 
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november 2022 is met het Rijk gesproken 

over het ontwikkelperspectief voor 

Stedelijk Brabant. Lees meer >  

 

december. Met het RMP geven we 

invulling aan de transitie mobiliteit in de 

regio. Lees meer >  

 

 

 

F261 gekoppeld met recreatief 

fietsnetwerk 
De snelfietsroute Tilburg - Loon op Zand - 

Waalwijk (de F261) is begin november 

gekoppeld aan het recreatief 

fietsknooppuntennetwerk van Noord-

Brabant. Onder andere bestuurlijk trekker 

Jan Brekelmans (wethouder Loon op 

Zand) geeft in dit artikel toelichting op 

deze primeur in Nederland. Lees meer >  

 

 

126 miljoen voor verbreding A58 
Goed nieuws over de verbreding van de 

A58. Het Rijk maakt 126 miljoen euro vrij 

om deze snelweg te verbreden naar drie 

banen. Dat is - mede in het licht van de 

grote woningbouwopgaven waarvoor we 

staan - hard nodig. Bestuurlijk trekker 

Anne Cristien Spekle (wethouder 

Oisterwijk) complimenteert gedeputeerde 

Otters met het behaalde succes dat mede 

door haar grote inzet tot stand is 

gekomen. Lees meer >  

 

 

Bestuurders Regio Hart van 

Brabant houden vast aan ambities 

uit de REKS 
Het gezamenlijke doel van de 30 

energieregio’s in Nederland om 35 TWh 

duurzame energie op land op te wekken in 

2030 blijft haalbaar. Ook onze Hart van 

Brabantambitie van één Terawattuur 

 

Kansen voor koppeling van 

natuuropgaven aan de REKS 
De werkgroep Landschap van Regio Hart 

van Brabant heeft een tussenbalans 2022 

gemaakt: wat is er nog nodig om regionaal 

bij te dragen aan het realiseren van het 

beoogde natuurnetwerk? Het poho Fysiek 

heeft kennisgenomen van deze 
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duurzaam opgewekte energie in 2030, 

blijft overeind. Wel zijn er de nodige 

landelijke en regionale uitdagingen. Lees 

meer >  

 

tussenbalans. De wethouders zien kansen 

voor koppeling van natuuropgaven aan de 

REKS. Lees meer >  

 

 

Andere recent verschenen nieuwsbrieven binnen het fysiek domein:  

 Regionale samenwerking mobiliteit, december 2022 

 Regionale Energie- en Klimaatstrategie, september 2022 

 

 

 

 

Mens & Samenleving 

 

 

 

 

Focus op implementatie bij 

integrale inkoop 
In november zijn de nieuwe contracten 

voor de inkoop van jeugdhulp, Wmo-

begeleiding, Wmo-beschermd wonen en 

dagbesteding getekend. Op 1 januari 2023 

gaan de nieuwe contracten in. Op dit 

moment wordt hard gewerkt om te zorgen 

voor een goede start voor onze inwoners 

per 1 januari. Lees meer > 

   

 

 

Geslaagde heidag sociaal domein: 

samen aan zet in complexe tijden 
30 november kwamen onze bestuurders, 

managers en ambtenaren bij elkaar voor 

de jaarlijkse heidag sociaal domein van 

Regio Hart van Brabant. De heidag stond 

in het teken van de koopkrachtcrisis, de 

implementatie inkoop en de verdere 

ontwikkelingen in het sociaal domein. Er 

was ruimte om kennis te delen, elkaar te 

inspireren en de verbinding aan te 

gaan.  Lees meer >  

 



7

 

 

Aanpak wachttijden jeugdhulp: 

van verkennen tot evalueren 
Verkennen, onderzoeken, verdiepen, 

testen, monitoren en evalueren. De 

aanpak van de wachttijden in de jeugdzorg 

is met het programmaplan Aanpak 

Wachttijden - Samen met de Toegang in 

volle gang. De pilotgemeenten Oisterwijk, 

Waalwijk en Tilburg zijn aan de slag met 

een eigen ‘inzicht’ in de structurele 

oplossing van de 

wachttijdenproblematiek. Lees meer > 

   

 

 

Het succesvolle traject van 

Maatjesproject-coach Elise en 

haar maatje 
Het Maatjesproject is een initiatief van het 

OndernemersAkkoord waarin 

ondernemers, in het kader van sociaal 

ondernemerschap, begeleiding bieden aan 

mensen met talenten die moeilijk aan een 

baan komen. Elise van Wijngaarden is 

manager personeelszaken bij Delicia en 

een coach van het Maatjesproject. Lees 

meer >  

 

 

Feestelijke afsluiting pilot 

regioplaatsing 
Op maandag 16 januari is er een feestelijke 

afsluiting van de pilot regioplaatsing op 

het azc Oisterwijk. De bijeenkomst staat in 

het teken van het delen van de resultaten 

en geleerde lessen van de pilot en het 

bedanken van alle betrokkenen voor hun 

inzet. Staatssecretaris Van der Burg van 

Asiel en Migratie zal het rapport over de 

eindevaluatie, opgesteld door het Verwey-

 

Adviesraad statushouders: aan de 

bak buiten het azc 
Statushouders op het azc Oisterwijk die 

wachten op een woning in de regio, willen 

meer actief zijn buiten het azc. Daarmee 

kunnen ze zich richten op de toekomst, 

zijn ze bezig met wat hen mentaal helpt, 

kunnen ze Nederlands leren en anderen 

mensen ontmoeten. Dat is de uitkomst 

van een onderzoek van de regionale 

adviesraad statushouders. Lees meer >  
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Jonker Instituut, in ontvangst nemen. 

Lees meer >  

 

 

 

Regiowijziging sociaal domein: 

Alphen – Chaam en Baarle – 

Nassau 
Op 1 januari 2022 traden de gemeenten 

Baarle-Nassau en Alphen-Chaam toe tot 

Regio Hart van Brabant. Hier werken we 

samen op het gebied van jeugdhulp en 

Wmo-begeleiding. Per 1 januari 2023 

sluiten ze ook aan op het terrein van zorg 

en veiligheid. Het gaat dan om beschermd 

wonen, vrouwenopvang, maatschappelijke 

opvang, bemoeizorg, Veilig Thuis en het 

Zorg- en Veiligheidshuis. Lees meer >  

 

 

Regionaal programma Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling 
Geweld hoort nergens thuis. Daar blijven 

we de komende vier jaar in onze regio 

onverminderd hard aan werken met 

elkaar. Op 22 december wordt het 

programma Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling behandeld in het 

poho Sociaal. Je vindt het programma en 

de bijbehorende infographic in dit artikel. 

Lees meer >  

 

 

Update vanuit het 

Innovatienetwerk Jeugd 
Het Innovatienetwerk Jeugd - 

Jongerennetwerk Samen met de Jeugd 

heeft de afgelopen tijd weer niet stil 

gezeten. Hierbij een update van wat er 

afgelopen maanden speelde, met onder 

andere de Kinderrechtentour, de 

 

Minister Helder geeft startsein 

voor proeftuin aanpak zorgfraude 
De aanpak van zorgfraude kan en moet 

beter. Omdat kwetsbare inwoners recht 

hebben op kwalitatief goede zorg en nooit 

de dupe mogen worden van op geld 

beluste zorgfraudeurs en -criminelen. 

Minister Conny Helder voor Langdurige 
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brainstorm en Meet Up rondom mentale 

gezondheid en kennismaking met de 

wethouders Jeugd en de 

Jeugdwelzijnsraad. Lees meer >  

 

Zorg gaf vorige week het startsein voor de 

proeftuin Aanpak Zorgfraude waarin onze 

regio en regio Twente gaan 

experimenteren met vernieuwende 

werkwijzen. Lees meer >  

 

 

Andere recent verschenen nieuwsbrieven binnen het sociaal domein:  

 Regiowijziging sociaal domein, oktober 2022 

 

 

 

 

Economie 

 

 

 

 

Samen circulair: hoe voed je je 

gasten op? 
Nieuws via Midpoint Brabant 

'Wat doe ik met gasten op mijn terras die 

vragen of ik de warmtelampen aan wil 

zetten terwijl ze alleen koffie komen 

drinken?’ ‘Hoe krijg ik onze 

weekendgasten zo ver dat ze hun afval 

scheiden?’ Duurzamer en meer circulair 

ondernemen in de horeca kent vele 

facetten en vragen. Lees meer >  

 

 

Green deal verduurzaming 

bedrijventerreinen Waalwijk 
Nieuws via Midpoint Brabant 

Waalwijkse partijen investeren samen 

750.000 euro om bedrijven en 

bedrijventerreinen fors te verduurzamen. 

Zo moet de CO2-uitstoot omlaag, komen 

er meer zonnepanelen op grote 

bedrijfsdaken, worden bedrijventerreinen 

groener en komt er meer ruimte voor 

water. Vanuit Midpoint Brabant wordt de 

projectcoordinatie opgepakt. Lees meer >  
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Omgaan met een blijvend tekort 

op de arbeidsmarkt: zo benut en 

behoud je talent 
Nieuws via Midpoint Brabant 

Een wereld met permanent schaarsere 

arbeid, dat is de nieuwe realiteit. 

Superbelangrijk dus om talenten te 

ontdekken, te ontwikkelen, aan te trekken, 

te benutten én te behouden. Maar hoe doe 

je dat eigenlijk? Midpoint Brabant zet zich 

met programma’s voor ondernemers én 

werknemers in voor een vitale Midden-

Brabantse arbeidsmarkt. Lees meer >  

 

 
Martyntje Brink: ‘Als we doen wat 

we deden, gaan we niet meer 

krijgen wat we kregen’ 
Nieuws via Midpoint Brabant 

De programmamanager Human Capital 

bij Midpoint Brabant beseft dat er op het 

gebied van duurzame inzetbaarheid van 

personeel stappen gezet moeten worden, 

door mkb, onderwijs en regiogemeenten. 

Daar draagt Midpoint Brabant graag een 

steentje aan bij. “Maar de huidige 

schaarste gaat blijven, voor langere tijd”, 

zo waarschuwt zij. Lees meer >  

 

 

Leisure Ontwikkelfonds Noord-

Brabant 
Nieuws via Midpoint Brabant 

Midpoint Brabant heeft de uitvoering van 

het LOF Brabant opgepakt om via die weg 

ondernemers uit onze regio te helpen met 

een lening voor innovatieve plannen voor 

de vrijetijdssector. Ook ondernemers 

vanuit Hart van Brabantgemeenten 

kunnen hier terecht. Voor 
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achtergrondinformatie lees het het artikel 

op de website van Midpoint Brabant >  

 

 

Andere recent verschenen nieuwsbrieven in het economisch domein:  

 Midpoint Brabant, december 2022 

 OndernemersAkkoord, oktober 2022 

 

 

 

 

Agenda  

 

 

 

 Poho Sociaal Domein, donderdag 22 december, Van Spaendonck Ondernemershuis 

Tilburg 

 Extra vergadering algemeen bestuur, vrijdag 23 december, MS Teams 

 Regionale adviescommissie, woensdag 11 januari, gebouw 88 Tilburg 

 Kring gemeentesecretarissen (tussentijds), donderdag 26 januari, stadhuis Tilburg 

 Algemeen bestuur, vrijdag 3 februari, locatie nader te bepalen 

 Poho Sociaal Domein, donderdag 9 februari, Van Spaendonck Ondernemershuis 

Tilburg 

 Radenbijeenkomst, woensdag 15 februari, Stadhuis Tilburg 

 Vak-poho Mobiliteit, woensdag 1 maart, gemeentehuis Dongen 

 Vak-poho Wonen, woensdag 1 maart, gemeentehuis Goirle 

 Vak-poho Energie, Klimaat & Grondstoffen, donderdag 2 maart, gemeentehuis 

Loon op Zand 

 Poho Economie, donderdag 2 maart, stadskantoor Tilburg 

 Dag van de Samenwerking, donderdag 2 maart, locatie nader te bepalen 

 Hart van Brabantdag, woensdag 22 maart, Rosep Oisterwijk 

Zie voor een uitgebreidere agenda de website >  

 

 

 

Dit is een uitgave van Regio Hart van Brabant: het samenwerkingsverband 

tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, 

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

Nog niet aangemeld? Dat kan via deze link. Afmelden kan via deze link. 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Regio Hart van Brabant 

Je ontvangt deze e-mail omdat je onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Regio Hart van Brabant, of omdat je je 
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hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Heb je vragen of opmerkingen hierover, laat het ons dan weten via info@regio-

hartvanbrabant.nl.  

 

 

  

  

 


