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Aan de colleges en gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten Regio Hart van Brabant 

 

 

Tilburg, 27-01-2023 

 

Onderwerp: Kernagenda ’23-‘27 Regio Hart van Brabant en  
aangepaste Begroting 2023 

Bijlagen: Bijlage 1 Kernagenda’23-‘27 

 Bijlage 2 Aangepaste begroting Regio Hart van Brabant 2023 

kenmerk: FvM/TZ/2023-13 

 

 

Geachte colleges en raadsleden,   

Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant heeft op 23 december 2022 de Kernagenda 

’23-’27 en de aangepaste begroting 2023 vastgesteld.  

Kernagenda ’23-‘27 

Met de vaststelling van de Kernagenda markeren we de start van de regionale samenwerking in 

deze bestuursperiode.  

In uw raden is de Kernagenda, soms meermalen, besproken. Uit de besprekingen kwam uw 

betrokkenheid naar voren bij de regionale activiteiten die in de samenwerking van Regio Hart 

van Brabant gezamenlijk worden opgepakt.  

Wij hebben van een aantal raden zienswijzen ontvangen. Daarin is bij diverse onderwerpen 

verzocht om bij de uitvoering van de kernagenda rekening te houden met een aantal 

aandachtspunten. Wij brengen deze zienswijzen onder de aandacht van de betrokken 

portefeuillehoudersoverleggen en zullen erop toezien dat zij worden besproken. U kunt u de 

opvolging van deze zienswijzen door de portefeuillehoudersoverleggen in de regionale 

samenwerking met uw eigen portefeuillehouder bespreken. Tevens verwoorden wij de 

ingediende inhoudelijke zienswijzen in de Kernagenda zodat de, in de zienswijzen vermelde,  

aandachtspunten zichtbaar blijven. M.b.t.de zienswijze van de gemeenten Heusden over 

monitoring van de voortgang van de kernagenda, hebben wij besloten de monitoring te 

koppelen aan twee momenten in de P&C cyclus. 
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Begroting 2023  

De gevolgen van de Kernagenda zijn vertaald in de aangepaste begroting 2023, die wij op 23 

december 2022 hebben vastgesteld.  

In de bijlagen treft u de definitieve Kernagenda ’23-’27 en de aangepaste begroting 2023 aan. 

Wij hebben de aangepaste begroting 2023 aan Gedeputeerde Staten gezonden.  

 

Graag danken wij u voor de constructieve, betrokken en voorspoedige wijze waarop onze 

gezamenlijke agenda tot stand is gekomen. We zien uit naar de volgende fase, waarin we samen 

met de Kernagenda aan de slag gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Theo Weterings 

Voorzitter Regio Hart van Brabant 

Frank van Mil 

Directeur Regiobureau Hart van Brabant 

 
 


