
 
 

Afronding besluitvorming moties behandeld in de Verenigde Vergadering van 25 mei 2019 

Numme
r 

Onderwerp Indiener(s) Dictum Pre-advies Uitkomst 
Verenigde 
Vergadering 

Besluit algemeen 
bestuur 

ALGEMEEN 

ALG1 Uitvoering en 
totstandkoming 
SMA 

Pro Actief Goirle  
PvdA Goirle 
D66 Goirle 
Lijst Riel-Goirle  
VVD Goirle 

• Om te 
onderzoeken op welke 
wijze de participatie van 
gemeenteraden en 
inwoners in onze regio 
Hart van Brabant versterkt 
en geborgd kan worden bij 
de uitvoering van de 
voorliggende SMA en de 
totstandkoming van de 
volgende (concept-)SMA. 
• In dit verband 
mee te nemen: de 
mogelijkheid voor het 
instellen van een 
regioraad of een 
regiogriffier. 
• In dit verband 
mee te nemen: 
voorstellen voor het 
evalueren en borgen van 
de gemaakte afspraken 
rondom de nieuwe 
werkwijze. 

- Eerst de inhoud, dan de 
governance, dat is het 
uitgangspunt bij het aanbieden 
van de strategische 
meerjarenagenda 2019-2023. 

- Na het bepalen van onze 
regionale ambities gaan wij 
graag gezamenlijk het gesprek 
voeren over de daarbij best 
passende vorm van 
samenwerkingsstructuur. 

- Het algemeen bestuur ziet 
evenwel niet direct aanleiding 
om na de recente rapportage 
‘Raadsleden met een Hart voor 
Brabant’(2017) opnieuw een 
uitgebreid onderzoek naar de 
democratische legitimatie van 
onze regionale samenwerking 
te laten doen.  

- Binnen de huidige governance 
van ‘verlengd lokaal bestuur’ is 
directe participatie van 
inwoners niet voorzien en ook 
niet logisch. Die betrokkenheid 
verloopt immers getrapt. 

Motie is 
verworpen 
met 31 voor 
en 81 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie niet uit te voeren. 
 
Toelichting: uitkomst 
stemming is in lijn met 
het pre-advies. 



 
 

- De klankbordgroep van 
raadsleden en griffiers heeft en 
houdt een belangrijke rol bij het 
voorbereiden van de regionale 
raadsbijeenkomsten.  

- Het algemeen bestuur neemt 
notie van de oproep om bij het 
opstellen van een volgende 
strategische meerjarenagenda 
de wijze van betrokkenheid van 
de raden aan de voorkant meer 
te borgen. 

- Resumerend gesteld: ons 
algemeen bestuur ontraadt 
motie ALG1. 

 

ALG2 Duurzaamheidsscore 
‘deux points, two 
points’ 
 
 

D66 Dongen 
Ouderenpartij 
voor Dongen 

Als strategische 
doelstelling in de SMA 
2019-2023 op te nemen 
dat elke gemeente binnen 
de regio Hart van Brabant 
zich inspant om 
gedurende deze periode 
een groei te realiseren van 
tenminste 2 punten op 
sociaal-cultureel, 
ecologisch en economisch 
kapitaal. 

- De in de SMA geformuleerde 
stijging van 5 punten gaat over 
het gemiddelde van alle 
regiogemeenten samen. Doel 
van de motie is (zo blijkt uit 
navraag bij de indieners) om 
een vooruitgang in alle 
gemeenten te bewerkstelligen, 
en dus een gezamenlijke 
inspanningsverplichting vanuit 
alle 9 regiogemeenten te 
borgen.  

- Dit is verwoord door te stellen 
dat we naast de 5 punten voor 
het regio gemiddelde ook 
minimaal 2 punten stijging per 
gemeente willen, om zo te 

Motie is 
verworpen 
met 28 voor 
en 83 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie niet uit te voeren. 
 
Als algemeen bestuur in 
algemene zin wel oog te 
houden voor een 
gezamenlijke inspanning 
op het realiseren van 
onze duurzaamheids-
ambities. 



 
 

voorkomen dat de winst in 
maar een paar van de 
regiogemeenten gehaald 
wordt. 

- Daarnaast vinden indieners het 
van belang dat hierbij voor een 
verhoging op alle gebieden 
gegaan wordt. Dus niet alleen 
een investering in sociaal of 
economisch en bijvoorbeeld 
niet om te kijken naar 
ecologisch kapitaal. 

- Deze motie sluit goed aan op 
onze ambitie om (vanuit de 
people-planet-profit-gedachte) 
onze doelen en activiteiten 
steeds te verwezenlijken met 
oog voor de balans van zowel 
sociaal als ecologisch als 
economisch kapitaal. Zodat dat 
overigens ook al uitgangspunt 
was in de lopende SMA 2016-
2020.  

- Tevens biedt de motie 
grondslag om daar qua 
draagvlak en inzet ook echt een 
gezamenlijke inspanning van te 
maken. 

- Kanttekening: het monitoren 
van de Telos-scores is nu nog 
niet op Hart van Brabant niveau 
ingeregeld. Dit vergt capaciteit 
en middelen. In de regionale 



 
 

ontwerpbegroting 2020 is er 
echter geen budgetruimte om 
een dergelijk dashboard te 
ontwikkelen en beheren. 

- Resumerend gesteld: ons 
algemeen bestuur adviseert 
inhoudelijk positief op motie 
ALG2, maar moet deze toch 
ontraden bij gebrek aan 
middelen voor uitvoering. 

 

ALG3 Global Goals 
 

PrO Oisterwijk 
AB Oisterwijk 
Fractie De Laat 
Oisterwijk 
CDA Oisterwijk 
PGB Oisterwijk 
VVD Oisterwijk 
PbdA Goirle 
D66 Goirle 
Lijst Riel Goirle 
Pro Actief Goirle 
SP Goirle 
CDA Goirle 
D66 Dongen 
Groen Links 
Tilburg 

• De 
gemeentebesturen op te 
roepen zich aan te sluiten 
bij de 
Gemeenten4GlobalGoals; 
• Maatschappelijke 
initiatieven die de 
doelstelling van de 
GlobalGoals ondersteunen 
samen te brengen. 
• De intentie uit te 
spreken om de eerste 
GlobalGoals regio van 
Nederland te zijn. 
• Een aansluitend 
visiedocument en 
uitvoeringsprogramma om 
de GlobalGoals te behalen 
op te stellen. 

 We onderschrijven de gedachte 
van het nemen van 
verantwoordelijkheid voor 
‘lokaal én verder weg’, voor ‘nu 
én later’, geformuleerd in de 
Global Goal 10 principes van de 
VNG.  

 We constateren dat er vanuit 
de inhoud van de Global Goals 
en de door de VNG aangereikte 
principes diverse 
aanknopingspunten zijn met 
onze Strategische 
Meerjarenagenda 2019 -2023 
om de eerste Global Goals-
regio van Nederland te worden, 
waaronder: 

o het streven om onze 
regionale ecologische 
en sociale voetafdruk te 
verkleinen; 

Motie is 
aangenome
n met 59 
voor en 52 
tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie uit te voeren, 
doch met uitzondering 
van punt no. 4. 
 
Toelichting: de 
stemmen liepen redelijk 
gelijk op. In het debat 
werd duidelijk dat er 
veel draagvlak bestaat 
voor bullet 1 tot en met 
3. Het algemeen bestuur 
onderschrijft deze 
uitgangspunten ook en 
kan zich vinden in het 
uitspreken van de 
intentie om de eerste 
GlobalGoals regio van 
Nederland te zijn. 
Betrokkenen uit de 



 
 

o het streven om een 
goed evenwicht te 
behouden tussen 
maatschappelijke, 
ecologische en 
economische kosten en 
baten. Vooruitgang op 
het ene domein mag 
niet onevenredig ten 
koste gaan van het 
ander domein; 

o het feit dat Regio Hart 
van Brabant meerjarige 
ambities heeft 
geformuleerd op voor 
de Global Goals 
belangrijke 
deelterreinen, zoals 
energie en klimaat, het 
sociale domein en de 
economie en dat 
uitvoering geborgd is 
via de uitwerking van 
een jaarlijkse begroting 
(uitvoeringsprogramma
). 

o daarmee structurele 
aandacht voor 
kwetsbare groepen en 
sociale cohesie, en onze 
ambitie om de kwaliteit 
van leefomgeving, 
landschap en 

negen gemeenten 
kunnen deels op eigen 
kracht en praktisch 
ondersteund door het 
regiobureau/ intern 
coördinatoren een 
opzet maken over hoe 
maatschappelijke- en 
overheidsinitiatieven 
hieromtrent samen te 
brengen. Het algemeen 
bestuur kan hierna 
periodiek bespreken 
wat de stand van zaken 
is en op welke punten 
verdere actie nodig is. 
Voor bullet 4 is op het 
moment geen budget / 
uitvoeringskracht 
beschikbaar. De 
suggestie om deze voor 
nu los te laten, werd 
tijdens het debat 
geopperd door 
raadsleden zelf, als ook 
in het preadvies 
voorgesteld (met het 
idee deze aan te houden 
tot in elk geval elk van 
de negen gemeenten is 
aangesloten bij 
Gemeenten4GlobalGoal
s). 



 
 

biodiversiteit te 
versterken; 

o het streven om 
vooruitgang op 
duurzaamheidsdoelstell
ingen te monitoren 
(bijv via de Telos-
methode) en 
uitvoeringsprogramma’
s bij te sturen indien 
dat nodig blijkt; 

o de (door)ontwikkeling 
van onze regionale 
samenwerking om 
duurzaamheidsdoelstell
ingen te realiseren; 

 We nemen met genoegen 
kennis van het feit dat al vijf 
van de negen gemeenten zich 
aansloten bij 
Gemeenten4GlobalGoals en 
onderschrijven het verzoek aan 
het ab om de vier overige 
gemeentebesturen op te 
roepen zich ook aan te sluiten 
van harte; 

 We adviseren het algemeen 
bestuur om de intentie over te 
nemen om de eerste 
GlobalGoals-regio van 
Nederland te worden; 

 We zien als mogelijkheid te 
onderzoeken op welke wijze 

 



 
 

onze regionale communicatie-
strategie hieraan bij kan gaan 
dragen, bijvoorbeeld door 
richtlijnen te formuleren over 
het gebruik van de Global Goals 
als kapstok om zichtbaar te 
maken hoe Regio Hart van 
Brabant handelt naar de geest 
van elk van deze Global Goals;  

 We adviseren om overige 
concrete vervolgstappen, zoals 
het formuleren van een 
visiedocument en 
uitvoeringsprogramma, aan te 
houden totdat elk van de negen 
gemeenten is aangesloten bij 
Gemeenten4GlobalGoals, en 
verdere besluitvorming over 
het voornemen de eerste 
GlobalGoals-regio gerealiseerd 
is. 

 Tot die tijd ook het 
bijeenbrengen van 
maatschappelijke initiatieven 
die de doelstellingen van de 
GlobalGoals ondersteunen aan 
de gemeenten over te laten. 

 Resumerend gesteld: ons 
algemeen bestuur ontraadt 
motie ALG3. 

 

  



 
 

ALG4 Uitvoeringsprogram
ma 

LokaalBelang, 
Waalwijk 
PvdA Waalwijk 

• in het 
uitvoeringsprogramma – 
naast nulmetingen en 
streefgetallen – tevens 
aan te geven wanneer een 
bepaalde activiteit wordt 
opgestart, moet zijn 
gerealiseerd en wat de 
stand van zaken is; 
• jaarlijks bij het 
toezenden van de 
jaarstukken hierover 
verantwoording af te 
leggen.  
 

 Jaarlijks vindt er via de 
begroting een vertaling plaats 
van de in de meerjarenagenda 
geformuleerde ambities en 
doelstellingen naar concrete 
uitvoeringsplannen. In de 
jaarstukken wordt vervolgens 
jaarlijks verantwoording 
afgelegd over welke van de in 
de begroting opgenomen 
plannen gerealiseerd zijn.  

 U vindt in de nieuwe SMA 2019 
– 2023 per programma doelen, 
activiteiten en indicatoren 
benoemd. Hiermee beoogden 
we mogelijkheden tot 
monitoring en sturing te 
versterken. 

 Gelijktijdig neemt de kring 
gemeentesecretarissen 
verantwoordelijkheid voor 
verdere professionalisering van 
het regionale samenwerken, 
waaronder het regionaal 
projectmatig werken (incl. o.a. 
duiden van de start van een 
activiteit, het SMART 
formuleren van doel of 
resultaat en de realisatietermijn 
).  

 In het kader van de SMA 2019 – 
2023 bestond het voornemen 
een dashboard te ontwikkelen 

Motie is 
verworpen 
met 53 voor 
en 58 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie niet uit te 
voeren. 
 
Toelichting: volledig in 
lijn met het preadvies 
(geen middelen 
beschikbaar voor 
dashboard, 
informatievoorziening 
loopt jaarlijks via 
begroting, 
uitvoeringsplannen en 
verantwoording via 
jaarstukken. Aanvullend 
is er inzet op 
projectmatig werken en 
informatie via 
nieuwsbrieven, 
website, Notubox etc. 
Tot slot benoemen we 
de wenselijkheid van 
periodieke 
terugkoppeling van 
bestuurders in lokale 
raads- en 
commissievergaderinge
n). 
 



 
 

t.b.v. het monitoren van 
voortgang op de activiteiten 
binnen de deelprogramma’s.  

 Met de kanttekening dat voor 
zowel de 
professionaliseringsslag als de 
ontwikkeling van het dashboard 
dan wel voldoende ruimte en 
middelen beschikbaar zouden 
moeten worden gesteld via de 
regiobegroting 2020 e.v., 
konden we de komende 
periode een verbetering 
bereiken in de wijze van 
doelstellingen formuleren, 
rapporteren en monitoren, en 
verantwoorden. 

 In de regionale 
ontwerpbegroting 2020 is er 
echter geen budgetruimte om 
een dergelijk dashboard te 
ontwikkelen en beheren. Noch 
om te voorzien in middelen 
voor de extra boost op de 
professionaliseringsslag, zoals 
beoogd door de KGS. De 
ambitie zal hierdoor 
teruggeschroefd worden en we 
gaan inzetten op het oppakken 
van achterstallig onderhoud 
(terugpakken wat reeds was 
ontwikkeld, maar in de drukte 



 
 

van het afgelopen jaar in het 
gedrang is gekomen). 

 Resumerend gesteld: ons 
algemeen bestuur adviseert 
inhoudelijk positief op motie 
ALG4, maar moet deze toch 
ontraden bij gebrek aan 
middelen voor uitvoering. Bij 
gevolg adviseert het algemeen 
bestuur de teksten hieromtrent 
in de SMA aan te passen, en 
wel op de volgende wijze: 

o Het laten vervallen van 
die passages die 
verwijzen naar 
eventuele structurele 
monitoring van 
voortgang op de in de 
SMA opgenomen 
doelen en indicatoren 

o Het opnemen van een 
alternatieve duiding 
van het gebruik van de 
doelen en indicatoren 
in de SMA, namelijk ‘ter 
inspiratie en als 
houvast, bij de start van 
projecten en 
programma’s, lokaal bij 
elk van de negen 
gemeenten of bij 
samenwerkingspartijen, 
subregionaal of in 



 
 

samenwerkingsverband
en en regionaal op de 
schaal van Hart van 
Brabant’. 

o Het duiden van het 
beleggen van de 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
voor het maken van 
vorderingen op deze 
doelen en indicatoren: 
bij het geheel van 
gemeenten en van 
uitvoerings- en 
samenwerkingspartijen 
die binnen de regionale 
setting samenwerken 
aan projecten en 
programma’s op de in 
de SMA omschreven 
domeinen.  

 

ALG5 Informatieverstrek-
king over uitvoering 
van de SMA 

Pro3, Loon op 
Zand 
Ondersteund door: 
VVD, Loon op Zand 
CDA, Loon op Zand 
GemeenteBelange
n, Loon op Zand 
VoorLoon, Loon op 
Zand 

• De 
gemeenteraden periodiek 
minstens één maal per 
jaar te informeren over de 
stand van zaken binnen de 
deelprogramma’s met 
betrekking tot voortgang, 
wijzigingen en financiële 
inzet; 
• De informatie over 
voortgang m.b.t. doelen 

 In lijn met het preadvies op 
motie ALG4 wijzen we op het 
voornemen om een dashboard 
te ontwikkelen waarmee we de 
voortgang op de activiteiten 
binnen de deelprogramma’s 
kunnen monitoren. In het geval 
deze motie wordt aangenomen, 
kunnen we het verzoek om 
informatie over voortgang 
online en dynamisch ter 

Stemmen 
staakten: 
56 voor, 56 
tegen. 

Besluit:  
Standpunt pre-advies te 
handhaven en de motie 
niet uit te voeren. 
 
Toelichting: er zijn geen 
middelen beschikbaar 
voor een dashboard, en 
informatievoorziening 
loopt jaarlijks via 
begroting, 



 
 

en activiteiten per 
deelprogramma 
samenvattend online en 
dynamisch ter beschikking 
te stellen van de 
gemeenteraden en andere 
belanghebbenden 
(maatschappelijke 
stakeholders); 
• Belangrijke 
wijzigingen tijdig aan de 
gemeenteraden te melden 
en toe te lichten. 

beschikking te stellen aan 
gemeenteraden en andere 
belanghebbenden 
(maatschappelijke 
stakeholders) meenemen in het 
pakket van eisen voor de 
ontwikkeling van dit dashboard. 
Aanvullend hierop is er 
natuurlijk jaarlijks de 
jaarrekening en het jaarverslag 
waarmee de gemeenteraden 
geïnformeerd worden over 
resultaten en voortgang. 

 Belangrijke wijzigingen worden 
thans aangegeven via 
herijkingen van de begroting, 
binnen de mogelijkheden die 
Radenavonden, de griffierskring 
en klankbordgroep en de 
nieuwsbrief ons bieden. 
Aanvullend daarop is eerder in 
het onderzoek naar 
democratische legitimatie 
geconstateerd dat het voor het 
goed functioneren van het 
verlengd lokaal bestuur van 
groot belang is dat bestuurders 
via raads- en 
commissievergaderingen lokaal 
zaken terugkoppelen die 
regionaal aan de hand zijn, en 
dat raadsleden hen daartoe 
actief oproepen. 

uitvoeringsplannen en 
verantwoording via 
jaarstukken. 
Verschillende 
gemeenten hebben 
contact met Telos over 
monitoring. Zij zijn 
samen in staat 
indicatoren te 
monitoren en de 
resultaten daarvan in 
de regionale 
samenwerking in te 
brengen. 
 



 
 

 In de regionale 
ontwerpbegroting 2020 is er 
echter geen budgetruimte om 
een dergelijk dashboard te 
ontwikkelen en beheren. 

 Resumerend gesteld: ons 
algemeen bestuur adviseert 
inhoudelijk positief op motie 
ALG5, maar moet deze toch 
ontraden bij gebrek aan 
middelen voor uitvoering. 

 

ALG6 Bevordering 
betrokkenheid 
raden bij HvB 
vergroten middels 
Klankbordgroep 

Loon op Zand 
Ondersteund door: 
VVD, Loon op Zand 
CDA, Loon op Zand 
GemeenteBelange
n, Loon op Zand 
VoorLoon, Loon op 
Zand 
PvdA, Tilburg 
GroenLinks, 
Tilburg 
PvdA, Heusden 
PvdA, Goirle  
Lijst Goirle en Riel, 
Goirle  
VVD, Goirle 
CDA, Goirle Riel 
CDA, Hilvarenbeek 
HOI, Hilvarenbeek 

• De 
klankbordgroep van 
raadsleden en griffiers te 
benutten om vroegtijdig 
nieuwe ontwikkelingen 
qua beleid en uitvoering 
aan deze groep door te 
geven; 
• De 
klankbordgroep te 
betrekken bij de 
ontwikkeling van 
instrumenten om 
beleidsuitvoering te 
monitoren; 
• bij de 
eerstvolgende aanpassing 
van de 
gemeenschappelijke 
regeling de rol en positie 

Ad. 6.1  
Het is goed en fijn dat de betrokkenheid 
van onze raden en griffies bij Regio Hart 
van Brabant sinds enkele jaren ook 
vorm krijgt via de klankbordgroep van 
raadsleden en griffiers. Deze heeft met 
name een rol in het voorbereiden van 
regionale raadsbijeenkomsten. De 
klankbordgroep heeft niet de status van 
een presidium of agendacommissie. Dat 
zou ook niet passen bij het huidige 
construct van onze regionale 
collegeregeling en ‘verlengd lokaal 
bestuur’. Met dit gegeven lijkt ons 
vooralsnog vooral een rol als klankbord 
aan de orde. Bestuurlijke ruggenspraak 
tussen regio, colleges en raden over de 
inhoud van beleid en uitvoering dienen 
te verlopen via de lokale contacten 
tussen wethouders, burgemeesters en 
raad. 

Motie is 
aangenomen 
met 89 voor 
en 21 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie uit te voeren, 
met behoud van de 
daarbij in het pre-
advies geplaatste 
kanttekeningen. En de 
rol en positie van de 
klankbordgroep mee te 
nemen in het 
binnenkort te starten 
brede governance-
gesprek over onze 
regionale 
samenwerking. 



 
 

van de klankbordgroep te 
verankeren. 

 
Graag gaan we in het te voeren brede 
governancegesprek met elkaar op zoek 
naar een goede omschrijving van rol en 
positie van de klankbordgroep. 
 
Ad. 6.2 In de nieuwe SMA wordt de 
ambitie uitgesproken om te gaan sturen 
op basis van data en te werken met 
indicatoren. Bij de ontwikkeling van dit 
‘dashboard’ kan inderdaad de 
klankbordgroep worden betrokken. Het 
kunnen ontwikkelen en beheren van 
een dergelijk regionaal dashboard is 
uiteraard wel afhankelijk van het 
beschikbaar maken van capaciteit en 
middelen hiervoor. In de regionale 
ontwerpbegroting 2020 is geen 
budgetruimte om een dergelijk 
dashboard te ontwikkelen en beheren. 
 
Ad 6.3 De rol en positie van de 
klankbordgroep zullen wij graag bij een 
volgende aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling 
verankeren. Voorgesteld wordt om 
deze aanpassing mee te nemen met 
mogelijke voorstellen voor 
aanpassingen van de governance op de 
totale regionale samenwerking. 
 
Resumerend gesteld: ons algemeen 
bestuur adviseert om de motie ALG6 



 
 

over te nemen, met de kanttekeningen 
dat: 

- de klankbordgroep een 
additionele en met name 
signalerende rol heeft naast de 
reguliere informatie en 
verantwoording volgens de 
regels van ‘verlengd lokaal 
bestuur’; 

- de ontwikkeling van een 
regionaal dashboard vooralsnog 
niet aan de orde is vanwege het 
ontbreken van de daarvoor 
benodigde capaciteit en 
middelen; 

- het inzetten van de 
klankbordgroep bij het 
ontwikkelen van instrumenten 
om beleidsuitvoering te 
monitoren, mocht dit in de 
toekomst aan de orde zijn, ook 
gevolgen heeft voor de inzet 
van en werk voor raadsleden en 
griffiers in de klankbordgroep. 

 

ALG7 Communicatieplan LokaalBelang, 
Waalwijk 
PvdA Waalwijk 

• in samenspraak 
met de deelnemende 
gemeenten – naast het 
uitvoeringsprogramma –  
een actie- en 
communicatieplan op te 
stellen, waarin de regio 
Hart van Brabant de 

 Vanuit het programmabureau 
delen we het standpunt dat 
communicatie essentieel is in 
onze regionale samenwerking. 

 Hiertoe is vorig jaar bij het 
programmabureau een (part-
time) 

Motie is 
verworpen 
met 25 voor 
en 87 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie niet uit te 
voeren. 
 
Toelichting: is in lijn 
met het pre-advies. 



 
 

mogelijkheid biedt de 
betrokkenheid van onze 
inwoners bij de uitvoering 
van de SMA te vergroten. 

communicatieprofessional 
aangetrokken.  

 Onlangs is een eerste aanzet tot 
een communicatiestrategie 
gemaakt. Die wordt komende 
periode verder uitgewerkt. 

 Een rondgang langs de 
communicatie-afdelingen bij de 
gemeenten leert dat hier ook 
bij die afdelingen behoefte aan 
is en dat zonder uitzondering er 
positief gereageerd is op de 
vraag om mee te denken over 
een (nog te realiseren) voorstel 
voor een 
communicatiestrategie voor 
ons samenwerkingsverband. 

 Binnen het voorstel voor de 
communicatiestrategie zullen 
de uitgangspunten zoals 
gedefinieerd in onze GR, alsook 
de strategie in de SMA, leidend 
zijn. 

 Bij de uitvoering van de 
communicatiestrategie zal met 
name verbinding worden 
gelegd met de bestaande 
communicatiecapaciteit van de 
deelnemende gemeenten, 
rekening houdend met de 
rolverdeling binnen het 
construct van ‘verlengd lokaal 
bestuur’.  



 
 

 We moeten evenwel ook 
constateren dat de beperkte 
beschikbaarheid van financiële 
middelen van invloed zal zijn op 
hetgeen er kan worden 
gecommuniceerd. 

 Resumerend gesteld: ons 
algemeen bestuur adviseert om 
financiële redenen om motie 
ALG7 te ontraden. 

 

ALG8 Bijdrage per 
inwoner 

VVD, Gilze en Rijen 
VVD, Dongen 
VVD, Goirle 
VVD, Tilburg 
VVD, Hilvarenbeek 
VVD, Loon op Zand 
VVD, Waalwijk 
VVD, Oisterwijk 
VVD, Heusden 

• De bijdrage per 
inwoner in de periode van 
deze Strategische 
Meerjarenagenda gelijk te 
houden aan het niveau 
2018 en maximaal te 
verhogen met (het 
gemiddelde van) de 
inflatiecorrectie die 
gebruikt wordt in de 
gemeentelijke 
begrotingen. 

- De regiogemeenten verkeren 
lokaal in financieel zwaar weer 
door de tekorten op jeugdhulp. 

- Het handhaven van de huidige 
gemeentelijke bijdrage (met 
enkel indexering) voor de regio 
is daarom uitgangspunt voor de 
komende meerjarenagenda.  

- Dit maakt het organiseren van 
extra instrumentarium zoals 
een regionaal dashboard 
onmogelijk, en zal tevens ten 
koste gaan van het huidige 
serviceniveau. Immers de 
opgaven in het sociaal domein 
en de verplichte Regionale 
Energie (en Klimaat) Strategie 
hebben ook bij herschikking van 
de huidige beperkte middelen 
de nodige consequenties. En 
het aanstellen van een voltijds 

Motie is 
verworpen 
met 50 voor 
en 62 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie niet uit te 
voeren.  
De zienswijzen van de 
diverse raden op de 
ontwerpbegroting 2020 
af te wachten alvorens 
tot een definitief ab-
standpunt over de 
hoogte van de 
gemeentelijke bijdrage 
te komen. 



 
 

programmadirecteur achten wij 
sowieso noodzakelijk. 

- Resumerend gesteld: ons 
algemeen bestuur adviseert om 
motie ALG8 over te nemen. 

 

FYSIEK DOMEIN    

FD1 Energiehuis 
 

Gemeenschapslijst
, Hilvarenbeek 
HOI Werkt, 
Hilvarenbeek 
VVD, Hilvarenbeek 

• inwoners op een 
eenvoudige, 
laagdrempelige wijze, 
objectieve informatie 
moeten kunnen krijgen 
over duurzame energie en 
verschillende 
energiebesparende 
maatregelen, dat zij deze 
moeten kunnen 
aanschouwen en 
voorgelicht moeten 
kunnen worden over 
mogelijkheden voor 
subsidies en leningen 
daarvan; 
• de vormgeving 
van een dergelijke 
mogelijkheid in de 
Regionale Energie en 
Klimaat Strategie zeer 
passend is; 
 

 De motie over te nemen, want: 

 Dit verzoek is reeds in het poho 
Milieu &Afval behandeld. Daar 
is toen afgesproken om dit mee 
te nemen in de afwegingen bij 
de Regionale Energie en 
Klimaat Strategie.  

 Afwegingen voor het 
ondersteunen van een initiatief 
voor een regionaal energiehuis 
worden dus gemaakt binnen de 
Regionale Energie en Klimaat 
Strategie. 

 

Motie is 
aangenomen 
met 85 voor 
en 25 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie uit te voeren, 
met dien verstande dat 
regionale activiteiten 
dan moeten aansluiten 
bij lopende lokale 
initiatieven. 
 
Toelichting: ter 
vergadering is door 
woordvoerder Ariane 
Zwarts geduid dat het 
poho de motie 
onderschrijft, vanuit die 
interpretatie dat 
regionale activiteiten 
moeten aansluiten bij 
lopende lokale 
initiatieven. De ambitie 
wordt dus 
onderschreven en de 
concrete vormgeving 
daarvan zal binnen de 
kaders van de 



 
 

Regionale Energiek en 
Klimaatstrategie 
gestalte gaan krijgen in 
aanvulling op hetgeen 
lokaal al geïnitieerd dan 
wel gerealiseerd is.  
 

FD2 Regionale Circulaire 
Economie-strategie 
 
 
 

D66, Dongen 
Ouderpartij voor 
Dongen 
D66, Tilburg 
D66, Goirle 
D66, Waalwijk 
D66, Gilze en Rijen 

• in de strategische 
meerjarenagenda (SMA) 
2019-2023 in het 
activiteitenoverzicht als 
doelstelling op te nemen 
het opstellen van een 
Regionale Circulaire 
Economie-Strategie 
(RCES). 

 De motie voor nu te ontraden, 
want: 

 Het is nu nog vroeg om de RCES 
als instrument te ambiëren. 
Circulaire economie is een 
nieuw regionaal thema en we 
zitten nu nog in de opstartfase; 

 In het programma Milieu en 
Afval wordt momenteel 
gewerkt aan een startnotitie 
voor een Regionale Agenda 
Circulaire Economie om eerst te 
ontdekken hoe we circulaire 
economie regionaal kunnen 
aanpakken; 

 Het Rijk heeft het voornemen 
om samen met decentrale 
overheden regionale CE-
strategieën te ontwikkelen en is 
daar nu mee bezig via de G40. 
We stellen voor om eerst beide 
agenda's op te stellen en 
eventueel te integreren, 
alvorens een besluit te nemen 
over het opstellen van een 
RCES; 

Motie is 
verworpen 
met 47 voor 
en 63 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie niet uit te 
voeren. 
 
Toelichting: volledig in 
lijn met het pre-advies. 



 
 

 Mocht dit besluit alsdan 
genomen worden, dan biedt de 
huidige tekst van de SMA 2019-
2023 voldoende haakjes 
hiervoor. 

 

FD3 Vaststelling 
Regionale Energie- 
en Klimaatstrategie 

VVD, Gilze en Rijen 
VVD, Dongen 
VVD, Goirle 
VVD, Tilburg 
VVD, Hilvarenbeek 
VVD, Loon op Zand 
VVD, Waalwijk 
VVD, Oisterwijk 
VVD, Heusden 

• Bij het vaststellen 
van de Regionale Energie- 
en Klimaatstrategie ervoor 
te zorgen dat alle 
gemeenteraden hun 
volksvertegenwoordigend
e en kaderstellende rol 
optimaal kunnen invullen 
door de Regionale 
Energie- en 
Klimaatstrategie ter 
instemming aan de 
gemeenteraden voor te 
leggen. 

 De motie over te nemen, want: 

 Dit sluit aan bij de afspraken die 
de projectorganisatie Regionale 
Energie en Klimaat Strategie 
(REKS) met de griffiers hebben 
gemaakt.  

 De concept REKS wordt ter 
informatie aangeboden aan de 
raden. De definitieve REKS 
wordt d.m.v.:  

o Een informatieve 
individuele 
raadsbijeenkomst 
toegelicht. Technische 
vragen kunnen dan 
worden gesteld.  

o In een verenigde 
vergadering kan het 
debat worden gevoerd, 
uiteraard alleen in het 
geval van een verzoek 
hiertoe vanuit ten 
minste 3 van de 
gemeenteraden.  

o Vervolgens neemt 
iedere gemeenteraad 
zelfstandig een besluit 

Motie is 
aangenomen 
met 90 voor 
en 20 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie uit te voeren. 
 
Toelichting: volledig in 
lijn met het pre-advies 
(sluit aan bij de 
afspraken die de 
projectorganisatie 
reeds met de griffiers 
heeft gemaakt en 
getuigt van stevige 
betrokkenheid bij de 
raden). 
 



 
 

om de REKS vast te 
stellen. 

 

FD4 Bevordering 
betrokkenheid 
raden 
dienstregeling 
openbaar vervoer 

SP, Goirle 
SP, Tilburg 

• Om bij een TOT de 
gemeente te laten 
vertegenwoordigen door 
de wethouder in plaats 
van een 
vertegenwoordiging van 
de regio Hart van Brabant. 
• Te onderzoeken 
hoe de invloed, controle 
en informatievoorziening 
van gemeenteraden op de 
dienstregeling verbeterd 
kan worden. 
 

 Gemeenten die een onderwerp 
willen agenderen op het TOT 
geven dit ook altijd door aan de 
(ambtelijk) 
regiovertegenwoordiger, naast 
de 1 op 1 contacten van de 
gemeenten. De 
regiovertegenwoordiger 
bewaakt agendering TOT en 
agendeert agenda en verlagen 
TOT bij de ambtelijke- en 
bestuurlijke overleggen 
mobiliteit Hart van Brabant.  

 Gemeenten kunnen de raad 
betrekken op de hiervoor 
beschreven momenten waarbij 
de gemeenten invloed kunnen 
uitoefenen op de dienstregeling  

 Controle op de dienstregeling 
vindt niet op gemeenteniveau 
plaats, dat is een provinciale 
taak, door PS die GS 
controleert.  

 De informatievoorziening van 
Arriva richting gemeenten is 
herhaaldelijk benoemd als 
zorgpunt, de vertaling van 
dienstregeling-wijzigingen naar 
wat dat voor de reiziger 
betekent kan vaak beter / 

Motie is 
verworpen 
met 40 voor 
en 70 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie niet uit te 
voeren. 
 
Toelichting: volledig in 
lijn met het pre-advies 
(het overnemen van 
bullet no 2 zou ook ten 
onterechte suggereren 
dat individuele 
gemeenten/ de regio 
meer invloed kunnen 
verwerven op de 
organisatie van het 
openbaar vervoer dan 
zij thans hebben). 
 



 
 

eerder worden verspreid. De 
gemeenten krijgen deze 
informatie vaak pas laat van 
Arriva. Alhoewel dit een taak en 
verantwoordelijkheid is van de 
vervoerder hebben gemeenten 
en hun inwoners er last van als 
de informatie niet goed of te 
laat beschikbaar komt. 
Provincie en TOT moeten actief 
toezien op een tijdige 
informatievoorziening richting 
gemeenten / reizigers.  

 Resumerend: de motie over te 
nemen voor zover het toezien 
op de verbetering van de 
informatievoorziening betreft, 
en dit samen met de provincie 
te ondernemen, en voor het 
overige te ontraden. 

 

FD5 Voorkom 
bomenkap 

D66, Dongen 
Ouderpartij voor 
Dongen 
CDA Dongen 

Om met de deelnemende 
gemeenten en de 
provincie in overleg te 
treden om er op aan te 
dringen dat: 
• zij bij een nieuw 
besluit tot bomenkap de 
negatieve gevolgen voor 
de CO2-opname 
inzichtelijk maken en in 
hun afweging meenemen; 

Het klopt dat in onze regio bomen 
worden gekapt ten behoeve van het 
herstel en behoud van dier- en 
plantsoorten (aanleggen van poelen 
e.d.). 
Het klopt ook dat hierbij niet (altijd) 
wordt gekeken naar de gevolgen voor 
CO2 opnamecapaciteit van onze 
bossen. Het is echter wel zo dat de 
gevolgen voor opnamecapaciteit van 
CO2 door het kappen van bomen 
moeilijk inzichtelijk kan worden 

Tijdens de 
vergadering 
heeft 
indiener 
aangegeven 
enkel bullit 2 
in stemming 
te willen 
brengen. 
 
In die vorm is 
de motie 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie in aangepaste 
vorm uit te voeren. 
vanuit de interpretatie 
‘agenderen en 
signaleren’. 
 
Toelichting: technisch 
gezien is de opvolging 
op bullet 1 welhaast 



 
 

• bij lopende 
uitvoeringsplannen in 
natuurgebieden waarbij 
bomenkap plaatsvindt, 
alsnog de afweging wordt 
gemaakt of de gewenste 
natuurdoelen opwegen 
tegen de geplande 
bomenkap (in het licht van 
de klimaatdoelen); 
• er slechts in 
uitzonderingsgevallen een 
vergunning voor 
bomenkap wordt verleend 
en hierbij zoveel mogelijk 
een herplantingsplicht 
wordt opgelegd. 

gemaakt. Dit heeft oa te maken met de 
leeftijd van de boom, boomsoort etc.   
Daarbij is het ook zo dat binnen de 
bebouwde kom de gemeente 
verantwoordelijk is voor de 
kapvergunning, maar buiten de 
bebouwde kom is dat de provincie (dit 
volgens de natuurwet (de oude 
boswet)). Dus als het gaat om 
bomenkap in bossen dan is de provincie 
verantwoordelijk.  
 
Acties die op dit vlak ondernomen 
kunnen worden, zijn bv: 

- In de Regionale Energie en 
Klimaat Strategie kan worden 
opgenomen dat CO2 opname 
belangrijk is en er kunnen in de 
REKS maatregelen worden 
opgenomen om dat te 
bereiken. Verminderde 
bomenkap kan een maatregel 
zijn, maar er kan ook aan 
andere zaken worden gedacht 
zoals andersoortig 
bodemgebruik in de landbouw 
(organisch stofgehalte 
verhogen), 

- Het maken van een 
zogenaamde ‘bomenbalans’ 
(hoeveel gaan er weg, hoeveel 
komen er bij) in regio is op zich 
een mogelijkheid. Je moet dan 

aangenomen 
met 65 voor 
en 46 tegen. 

onmogelijk danwel zeer 
omslachtig (ivm 
inventarisatie leeftijd 
boom, boomsoort, etc 
per boom). De afspraak 
echter om bij lopende 
uitvoeringsplannen te 
agenderen en 
signaleren of 
bomenkap 
verantwoord is in het 
licht van de 
klimaatdoelen en zo 
niet, welke aanvullende 
of gewijzigde afspraken 
dan gemaakt moeten 
worden, is zeer passend 
bij lopende 
ontwikkelingen zoals 
die vanuit de REKS. 
Graag hierbij aandacht 
voor bevoegd gezag 
(bebouwde kom: 
gemeente, 
buitengebied: 
provincie, privaat 
terrein: eigenaar), als 
ook voor bomenkap die 
juist geschiedt in het 
kader van 
natuurverbetering en –
versterking (bijv. met 
terugplanting bomen 



 
 

echter oppassen welke 
conclusies je daaraan verbindt.  

 
Aangaande de motie komen we tot het 
volgende advies: 

- bij een nieuw besluit tot 
bomenkap de negatieve 
gevolgen voor de CO2-opname 
inzichtelijk maken en in hun 
afweging meenemen: ontraden 
. dit is namelijk niet inzichtelijk 
te maken 

- bij lopende uitvoeringsplannen 
in natuurgebieden waarbij 
bomenkap plaatsvindt, alsnog 
de afweging maken of de 
gewenste natuurdoelen 
opwegen tegen de geplande 
bomenkap: overnemen. Er kan 
altijd een andere afweging 
gemaakt worden, in overleg 
met bevoegd gezag voor de 
bomenkap (in dit geval de 
provincie).  

- er slechts in 
uitzonderingsgevallen een 
vergunning voor bomenkap 
wordt verleend en hierbij zoveel 
mogelijk een herplantingsplicht 
wordt opgelegd. Ontraden. Het 
gaat te ver om te stellen dat dit 
slechts in uitzonderingsgevallen 
mogelijk zou moeten zijn.  

van een andere soort), 
en voor de expertise en 
beleidsuitgangspunten 
die organisaties als 
Natuurmonumenten en 
Brabants Landschap in 
huis hebben en 
hanteren. Liefst dus 
hierop de 
samenwerking 
opzoeken. 



 
 

FD6 Aantrekken 
werkgelegenheid 
met minder 
behoefte aan 
arbeidsmigranten 

Pro Actief Goirle • De term “Smart 
logistics” op zo een wijze 
te interpreteren dat 
daaronder niet wordt 
verstaan het aantrekken, 
faciliteren en stimuleren 
van economische activiteit 
die voor het merendeel 
(>50%) met de inzet van 
arbeidsmigranten wordt 
uitgevoerd. 
• In de ‘human 
capital-agenda' voor het 
toepassingsgebied smart 
logistics op te nemen dat 
het toevoegen van 
economische activiteit 
gericht moet zijn op 
werkgelegenheid voor 
inwoners van de regio. 

 De motie te ontraden, want:  

 Inhoudelijke onderbouwing is 
veelal onjuist, (kostprijs 
arbeidsmigranten is niet lager 
dan een 
regulier arbeidskracht, en inzet 
is op meer terreinen dan alleen 
logistiek); 

 Het is juridisch gezien niet 
mogelijk om inzet van EU-
inwoners uit te sluiten; 

 Smart logistics richt zich op het 
verslimmen en verduurzamen 
en heeft niet ten doel 
arbeidsmigranten aan te 
trekken; 

 Personele invulling is bij 
vestiging van bedrijven (ook 
niet-logistieke) bedrijven altijd 
onderwerp van gesprek; 

 De human capital agenda heeft 
tot doel om onze inwoners aan 
het werk te helpen en onze 
bedrijven te voorzien van 
voldoende en geschikt 
personeel. 

 

Motie is 
verworpen 
met 11 voor 
en 101 
tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie niet uit te 
voeren. 
 
Toelichting: volledig in 
lijn met het pre-advies. 
 

FD7 Plaatsen waterstof 
tankstation in regio 
Hart van Brabant 

Dongense VVD 
VVD Tilburg 
VVD Loon op Zand 
VVD Waalwijk 
VVD Heusden 
VVD Oisterwijk 

• het uitrollen en 
aanbieden van rand-
infrastructuur zoals 
laadpalen  te stimuleren 
en coördineren zodat 
binnen de regio van Smart 

 De motie positief adviseren in 
gewijzigde vorm, want: 

 Er is vooralsnog geen behoefte 
aan een uitgebreid regiobreed 
onderzoek buiten het lopende 
onderzoek in Tilburg. De 

Motie is 
aangenomen 
met 64 voor 
en 47 tegen. 

Besluit: n.a.v. de 
uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
de motie over te 
nemen, vanuit de 
interpretatie 



 
 

VVD Hilvarenbeek 
VVD Goirle 
VVD Gilze Rijen 

Logistics er een 
aantrekkelijke locatie is 
voor het plaatsen van een 
waterstof tankstation voor 
vracht- en 
personenvoertuigen; 
•
 subsidiemogelijkh
eden te onderzoeken ten 
behoeve van het 
realiseren van plaatsing 
van een waterstof 
tankstation. 

gemeente/het BAT is aan het 
onderzoeken hoe overgegaan 
kan worden op 
inzamelvoertuigen op H2, 
inclusief de bijbehorende 
tankinfrastructuur.  

 Verder is aan MOED opdracht 
gegeven om via WaterstofNet 
een regionaal Coalition of the 
Willing te organiseren met 
partijen die op waterstof willen 
rijden. 

 

‘stimuleren’ in plaats 
van ‘uitvoeren’. 
 
Toelichting: ter 
vergadering is 
gesproken over de rol 
van de overheid versus 
de zelfwerkzaamheid 
van ondernemers. 
Resumerend is gesteld 
dat de overheid een rol 
heeft in het aanjagen 
en het bedrijfsleven in 
het uitvoeren. Subsidies 
kunnen aangetrokken 
worden als aanjaag-
mechanisme voor 
innovatie. Vanuit de 
gedachte dat deze 
motie vormgegeven 
kan worden als 
onderdeel van lopend 
onderzoek naar een 
‘coalition of the willing’ 
(opdracht verleend aan 
stichting  MOED), kan 
deze motie 
overgenomen worden. 
Verder is het zinvol als 
over hetgeen uit dit 
onderzoek volgt helder 
gecommuniceerd wordt 
aan de raden, zodat zij 



 
 

hierop kunnen 
anticiperen. 
 

FD8 Zonnepanelen op 
nieuwe 
bedrijfspanden 

DMP Heusden  Te bevorderen dat 
gemeenten in hun 
uitgiftevoorwaarden 
van percelen, zoals 
bedrijventerreinen, de 
verplichting opnemen 
dat men het dak van 
de geplande 
gebouwen voorziet 
van zonnepanelen of 
de constructie zo 
maakt dat in de 
toekomst deze 
zonnepanelen erop 
gelegd kunnen worden 
(eventueel binnen een 
afgesproken termijn).  

 De mogelijkheden 
hiervan mee te nemen 
in de uitwerking van 
de REKS.  

 

 De motie ontraden, of gewijzigd 
aanvaarden, want: 

 Als gemeente kun je geen eisen 
stellen aan het bestek en geen 
aanvullende eisen stellen 
bovenop het bouwbesluit. 
Hiermee is de motie 
onuitvoerbaar omdat dit binnen 
het gesloten stelsel van 
omgevingsvergunningen valt; 

 Wel kunnen gemeenten dit in 
hun uitgiftevoorwaarden van 
bedrijventerreinen dit 
opnemen (maar dit vereist een 
wijziging van de motie); 

 De strekking van de motie in elk 
geval mee te nemen in de 
uitwerking van de REKS. 

 

Motie is 
aangenomen 
met 102 voor 
en 8 tegen. 

Besluit: uitkomst 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
gewijzigde motie uit te 
voeren. 
 
Toelichting: Motie is 
gewijzigd. De 
gewijzigde motie kan 
op instemming van het 
bestuur rekenen, zo liet 
woordvoerder De Vries 
ter vergadering weten. 
Gemeenten kunnen dit 
in hun uitgifte-
voorwaarden van hun 
bedrijventerreinen 
opnemen. In de 
gemeente Waalwijk is 
dit al het geval. 
 

SOCIAAL DOMEIN    

SD1 Regionale 
raadswerkgroep 
Sociaal Domein 

VVD Tilburg • Een regionale 
raadswerkgroep Sociaal 
Domein te installeren met 
als doel dat er beter 
afgestemd kan worden op 
financiële verantwoording 
en indicatoren zodat in de 

Gelet op de vele ontwikkelingen in het 
sociaal domein en de ontstane tekorten 
in het sociaal domein is de wens van de 
gemeenteraden om nauw betrokken te 
zijn begrijpelijk. De vorm waarin het 
versterken van de betrokkenheid wordt 
voorgesteld wordt echter ontraden. 

Tijdens de 
vergadering 
is de motie 
door 
indiener 
ingetrokken, 
o.b.v. de 

De motie is ingetrokken 
na de toezegging van 
de voorzitter van het 
algemeen bestuur om 
deze motie te 
betrekken bij het 
onderzoek naar de 



 
 

raden kwaliteitsvollere 
besluitvorming kan 
plaatsvinden. En daarbij 
de in de bijlage 
opgenomen ‘aanpak 
Regionale raadswerkgroep 
Sociaal Domein Hart van 
Brabant als uitgangspunt 
te hanteren. 
• De werkgroep 
daarnaast toe te spitsen 
op het beoordelen van de 
ambtelijk en bestuurlijk 
opgestelde indicatoren en 
gegevens. 
• Deze regionale 
raadswerkgroep te laten 
bestaan uit raadsleden 
van de negen 
regiogemeenten. 
• Daarbij een proces 
op te zetten waarbij 
richting de 
regiogemeenten 
communicatie, innovatie 
en financiële informatie 
vaker gedeeld gaat 
worden dan binnen de 
huidige structuur het 
geval is. 
• Dat de regionale 
raadswerkgroep uiterlijk 

 
Tenminste 2 keer per jaar op het gebied 
van jeugdhulp regionale 
raadsbijeenkomst plaats en worden 
raden door middel van 
raadsinformatiebrieven en het 
toezenden van P&C-stukken regelmatig 
geïnformeerd. Momenteel wordt 
bovendien er aan gewerkt om 
raadsleden nog vaker te kunnen 
informeren met tussentijdse cijfers. 
 
De voorgestelde raadswerkgroep lijkt 
zich ook met de inhoud te willen gaan 
bezighouden, dit kan leiden tot 
onduidelijkheid over hun rol in relatie 
tot die van de wethouder. Het is de rol 
van de raad om kaderstellend te zijn, 
het is uiteraard aan de gemeenteraden 
op welke wijze zij hier invulling aan 
willen geven. Het uitvoeren van 
bestuurstaken behoort echter niet tot 
de rol van een raad(swerkgroep). 
 

Resumerend is het advies: de 

motie te ontraden. 
 
 

toezegging 
van de 
voorzitter 
dat dit 
onderwerp 
deel uit zal 
maken van 
het nog te 
voeren 
gesprek over 
governance. 
 
Geen 
stemming 
derhalve. 

governance van de 
regio. 
 
Slotsom: deze motie te 
betrekken bij het 
onderzoek naar een 
vernieuwde/verbeterde 
governance van de 
regio. 



 
 

per 1 oktober 2019 wordt 
geïnstalleerd. 

SD2 Samen 
versimpelen, meer 
tijd voor zorg 

GroenLinks, 
Tilburg 
ONS Tilburg 

• Zorgaanbieders 
actief te betrekken bij 
afstemming en 
verbetering van de 
inkoopwijzen van Wmo-
begeleiding, jeugdhulp en 
arbeidsparticipatie. (SMA 
p.28) 
• Daarnaast met 
zorgaanbieders te 
bespreken op welke 
manier werkprocessen en 
datastromen bij alle 
betrokken partners 
simpeler en efficiënter 
kunnen. Dat ook vanuit 
het accountmanagement 
actief te stimuleren. 
• De 
gemeenteraden te 
informeren over genomen 
stappen en resultaten. 

Op alle onderdelen worden 

zorgaanbieders in een zo vroeg mogelijk 

stadium betrokken bij de inkoop. Voor 

zowel Jeugd als Wmo kunnen we 

constateren dat de aanbesteding is 

afgerond en dat er tijd is gekomen om 

te investeren in een goede basis voor 

monitoring en relatiebeheer vanuit 

(regionaal) contractmanagement. Het is 

nu van belang dat we aanbieders maar 

ook de toegang de tijd te geven om 

resultaatgericht te gaan werken op 

basis van de ingekochte 

arrangementen. 

 Hier onder een korte toelichting voor 

de onderdelen Jeugdhulp en WMO 

begeleiding. 

  

Jeugdhulp 

Op het gebied van de inkoop van 

jeugdhulp zijn we in april 2019 gestart 

met overlegtafels. Aan deze tafels 

wordt met aanbieders besproken hoe 

de resultaat gestuurde inkoop verloopt, 

waar aanbieders en gemeenten 

tegenaan lopen en hoe we hier het 

beste mee om kunnen gaan. Daarnaast 

kijken we hoe we administratieve 

processen kunnen verbeteren. Op die 

manier worden zorgaanbieders actief 

Motie is 
aangenomen 
met 102 voor 
en 7 tegen. 

Besluit: de uitkomst van 
de Verenigde 
Vergadering over te 
nemen en de 
bestuurscommissie 
Jeugd en het poho 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling de 
opdracht geven om hier 
invulling aan te geven. 
 
Toelichting:  
Deze motie is ter 
vergadering toegelicht, 
er zijn geen 
aanvullende reacties 
gekomen of vragen 
gesteld. 
 
 



 
 

betrokken bij de uitwerking van de 

resultaatgerichte inkoop. 

 

Wmo begeleiding 

Voor Wmo begeleiding is met 7 

gemeenten gezamenlijk ingekocht, met 

als één van de belangrijke redenen: het 

verbeteren van de processen voor 

aanbieders. Door deze samenwerking 

hoeven aanbieders niet 7x een 

inkoopproces te doorlopen en wordt er 

gewerkt aan harmonisatie over de 

afspraken met toegang. Deze werkwijze 

is per 1 april 2019 ingegaan. Dat zou 

feitelijk de regeldruk moeten 

verminderen. Daarnaast gaan we 

gezamenlijk het contractmanagement 

inrichten. Ook dit zou de lastendruk 

moeten verminderen. 

 

Resumerend is het advies: de 

motie over te nemen. Overigens wordt 

hier nu al aan gewerkt. 
 

SD3 Monitoring 
Jeugdhulp 

Dongense VVD 
VVD Tilburg 
VVD Loon op Zand 
VVD Waalwijk 
VVD Heusden 
VVD Oisterwijk 
VVD Hilvarenbeek 
VVD Goirle 

Ieder kwartaal alle 
gemeenteraden in de 
regio Hart van Brabant 
middels een 
raadsinformatiebrief 
Monitor sociaal domein 
inzicht te verschaffen in: 

We hebben een regionale P&C Cyclus. 
Op dit moment worden de 
gemeenteraden daarnaast op het 
gebied van jeugdhulp in ieder geval vier 
keer per jaar geïnformeerd: twee keer 
in de vorm van een 
raadsinformatiebrief en twee keer in de 
vorm van een raadsbijeenkomst.  

Motie is 
aangenomen 
met 55 voor 
en 54 tegen. 

Besluit: de uitkomst van 
de Verenigde 
Vergadering over te 
nemen met dien 
verstande, dat we 
zetten erop in om zo 
veel mogelijk aan de 
motie tegemoet te 



 
 

VVD Gilze Rijen 
 

1. de uitgaven per 
gemeente binnen de 
jeugdhulp van het laatste 
kwartaal in vergelijking 
met dezelfde periode in 
het vorige jaar en 
cumulatief over het 
gehele jaar; 
2. hoe deze 
gerealiseerde kosten zich 
verhouden tot de 
verwachtte kosten zoals 
opgenomen in de 
deelbegroting jeugd; 
3. de oorzaak van 
afwijkingen van de 
begroting; 
4. de in het 
afgelopen kwartaal 
behaalde resultaten op 
basis van de doelstellingen 
zoals vastgelegd in het 
koersdocument; 
5. de in het 
afgelopen kwartaal 
behaalde effect van de 
beheersmaatregelen; 
6. aan deze 
informatiebrief tevens een 
benchmark toevoegen, 
gericht op zowel het 
transformatieproces, het 
delen van ‘good practices’, 

 
Momenteel werken we als regio met 
bestuursrapportages, die nu worden 
doorontwikkeld. Deze rapportage bevat 
informatie over onder andere het 
aantal afgegeven beschikkingen en 
verwijzers. Uiteraard kan er gekeken 
worden welke informatie hieruit 
relevant is om aan de verschillende 
gemeenteraden toe te sturen. Hiermee 
kan aan een gedeelte van de wens uit 
de motie worden voldaan. 
 
Het is op dit moment echter niet 
mogelijk om alle informatie die in deze 
motie is opgenomen, op korte termijn 
te bundelen en door te geleiden naar 
de gemeenteraden. Dit zit hem met 
name in de doorrekeningen, analyses 
van begroting en benchmark. In het 
toevoegen van deze gegevens zal veel 
tijd gaan zitten, waardoor het mogelijk 
lang duurt om de informatie bij de 
gemeenteraden te krijgen. Bovendien 
zal dit extra ambtelijke capaciteit 
vragen en daardoor kostenverhogend 
werken. 
 
Het doorgeleiden van deze informatie 
in de regio, vraagt alleen al vanuit de 
regionale gremia om een doorlooptijd 
van 2 maanden. Daar komt de lokale 
doorlooptijd nog bij. Dit maakt dat het 

komen via een 
ingroeimodel (dus met 
tijd om hier aan te 
werken). 
 
Toelichting: 
Tijdens de Verenigde 
Vergadering is 
voorafgaand aan de 
stemming door de 
indiener toegelicht dat 
met een ‘ingroeimodel’ 
om naar een situatie 
toe te werken om de 
gevraagde informatie 
over m.n. de jeugdzorg 
te krijgen ook invulling 
gegeven wordt aan 
deze motie. 
 
Duidelijk is dat de in de 
motie gevraagde 
informatie over het 
sociaal domein nu niet 
te leveren is. Er wordt 
momenteel al gewerkt 
aan het verbeteren van 
de informatie-
verstrekking naar 
bestuurders. Met de 
tijdruimte om raden in 
de toekomst 
uitgebreider te gaan 



 
 

het delen van analyses, 
actuele kennis over 
effectieve aanpakken en 
evaluaties van projecten 
en de effecten daarvan. 
 

per kwartaal rapporteren een 
tijdsintensieve klus is. Bovendien 
ontvangen de raden de informatie dan 
pas op een laat moment.  
  
Resumerend is het advies:   
De motie te ontraden. 
 

informeren door middel 
van een ‘ingroeimodel’ 
kan vanuit de bestuurs-
commissie er positief 
op worden ingezet om 
die informatie vanuit de 
jeugdzorg te gaan 
leveren. 
 

SD4 Beschermd Wonen Gemeentebelange
n, Heusden 
 

Om op korte termijn maar 
in ieder geval nog dit 
kalenderjaar te komen 
met een voorstel over het 
al dan niet wenselijk zijn 
van regionaal beleid op 
het gebied van Beschermd 
Wonen, Begeleid Wonen 
en Maatschappelijke 
Opvang en daarbij tevens 
een financiële regeling 
m.b.t. de 
intergemeentelijke 
solidariteit te betrekken. 

Met het spoorboekje Beschermd 

Wonen is de start gemaakt van de 

decentralisatie van Beschermd Wonen 

in de regio Hart van Brabant. Op dit 

moment wordt een 

Meerjarenprogramma voorbereid 

waarin regionale beleidskaders voor 

Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang worden 

verankerd. 

 

Zoals de planning nu is, zal in het najaar 

van 2019 het Meerjarenprogramma ter 

besluitvorming aan de gemeenteraden 

worden voorgelegd. In dit voorstel 

zullen regionaal beleid en financiële 

solidariteit worden betrokken. 

 

Resumerend is het advies:  

de motie over te nemen. Overigens 

wordt hier nu al aan gewerkt. 
 

Motie is 
aangenomen 
met 106 voor 
en 4 tegen. 

Besluit: de uitkomst van 
de Verenigde 
Vergadering over te 
nemen en het poho 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling (MO) de 
opdracht geven om hier 
invulling aan te geven. 
 
Toelichting:  
Deze motie is ter 
vergadering toegelicht, 
er zijn geen 
aanvullende reacties 
gekomen of vragen 
gesteld.  
 
 

 


