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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2019-010377 

 
Onderwerp 
Jaarstukken en meerjarenagenda regio Hart van BrabantFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
11 juni 2019 2 juli 2019   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Kennis te nemen van het jaarrapport exclusief jeugdhulp van Hart van Brabant;  
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;  
3. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 

2020; 
4. Zienswijzen ten aanzien van de begroting kenbaar te maken. 

a. het proces te evalueren om te komen tot een verbetering waar het gaat om 
voorspelbaarheid en tijdigheid. 
b. niet op voorhand in te kunnen stemmen met de voorgestelde werkwijze, maar het model 
van herschikking uit te werken en de verschillende mogelijkheden voor te leggen aan de 
deelnemers zodat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt. 

5. Kennis te nemen van de Strategische Meerjarenagenda Hart van Brabant 2019-2023 en de 
volgende zienswijzen in te dienen. 
a. waardering uit te spreken voor de meerjarenagenda; 
b. te verzoeken de komende periode te komen tot een concreet uitvoeringsplan om inzicht te 
krijgen in de haalbaarheid van de geformuleerde doelen en ambities; 
c. de mogelijkheden te verkennen hoe de participatie van de gemeenteraden beter kan 
worden geborgd bij de totstandkoming van de volgende (concept-) SMA; 
d. te bevorderen dat de betrokkenheid van de gemeenteraden wordt vergroot binnen het 
samenwerkingsverband Hart van Brabant 

 
Inleiding 
Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten 
Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen en 
Goirle. Samen werken deze gemeenten aan ambities binnen 3 programma's. Leefomgeving en 
Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie. De programmalijn Economie is ondergebracht 
in een samenwerkingsverband waar naast deze 9 gemeenten ook bedrijven, andere overheden en 
onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint).  
De begroting van regio HvB wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant. 
Voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt, wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid 
gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  Eerder al hebben alle individuele gemeenteraadsleden al de 
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mogelijkheid gekregen om moties ten aanzien van de meerjarenagenda in te dienen voor de 
verenigde vergadering.  
 
Argumenten 
1.1 De jaarrekening is de weergave en verantwoording van de uitvoering van de projecten van het 
jaar 2018.  

In de jaarrekening wordt voor de verschillende domeinen toegelicht welke projecten in 2018 
zijn uitgevoerd en wordt de financiële verantwoording gedaan. De cijfers van het onderdeel 
Jeugdhulp zijn hierin niet opgenomen omdat deze eerder al afzonderlijk zijn behandeld en 
gepresenteerd.  
 

 
2.1 De ontwerpbegroting is een financiële vertaling van de strategische meerjarenagenda Hart van 
Brabant.  

Afgelopen periode is door regio HvB gewerkt aan een nieuwe strategische meerjarenagenda 
2019-2023 (SMA). De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van 
de actuele ambities , projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende 
gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren. 

 
2.1. De begroting gaat uit van een gelijkblijvende inwonersbijdrage voor de gemeenten met 
uitzondering van een tijdelijke ophoging voor de inzet voor een programmamanager Sociaal Domein 
voor de jaren 2020-2021.  

In de Kaderbrief die Hart van Brabant dit voorjaar heeft toegestuurd, heeft het algemeen 
bestuur aangegeven bij het opstellen van de begroting uit te gaan van een gelijkblijvende 
inwonersbijdrage. Dit uitgangspunt is vastgehouden, waarbij wordt geconstateerd dat dit 
mogelijk kan leiden tot een herschikking van middelen en activiteiten. In de begroting die nu 
voorligt, wordt hierop uitzondering gemaakt door een tijdelijke ophoging van de 
inwonersbijdrage voor te stellen voor het aanstellen van een programmamanager sociaal 
domein voor de jaren 2020 en 2021. Deze aanstelling is nodig om de 22 projecten en 
activiteiten te coördineren. Hiermee kan binnen dit programma beter worden gestuurd op 
integratie en kunnen verbeteringen in het sociaal domein worden doorgevoerd.  

 
4.1 Een zienswijze over het proces is een signaal aan het programmabureau Hart van Brabant.  

a. Hoewel waardering mag worden uitgesproken over inzet en energie van het 
programmabureau en medewerkers van de verschillende gemeenten die zich inzetten voor 
de regio Hart van Brabant, zijn planningen en termijnen van de P&C cyclus niet altijd helder 
en niet optimaal afgestemd op de cycli in de deelnemende gemeenten. Dit zorgt voor 
verwarring en tijdsdruk in de voorbereiding en behandeling van stukken in colleges en raden 
van deelnemende gemeenten. Het verdient daarom aanbeveling om deze processen te 
evalueren en waar mogelijk te verbeteren.  
b. In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat de keuze voor het herschikkingsmodel 
betekent dat het programmabureau geen capaciteit meer heeft voor het organiseren van 
Hart van Brabantdagen, radenavonden en themadagen. Hiermee wordt eenzijdig gekozen 
voor het afstoten van taken. Om een integrale afweging te maken wordt gevraagd om een 
uitwerking van het model van herschikking waarbij verschillende scenario's aan de 
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deelnemende gemeente wordt voorgelegd zodat een verantwoorde keuze kan worden 
gemaakt.  

 
5.1 De Strategische Meerjarenagenda zet een heldere en stevige ambitie neer waarmee de 
gemeenten in de regio Hart van Brabant gezamenlijk economische, ruimtelijke en maatschappelijke 
meerwaarde willen creëren;  

a. De gemeenten werken binnen de verschillende programmalijnen, op wisselend 
schaalniveau, samen om samen de kansen voor de regio als geheel te vergroten, de 
effectiviteit van het lokale beleid te versterken, meer efficiency te bereiken door 
samenwerking en kennisdelen of te voldoen aan wet-en regelgeving waar regionale 
afstemming is vereist.  
b. De strategische Meerjarenagenda kan verder geconcretiseerd worden waarmee meer 
inzicht wordt verkregen in de haalbaarheid van de geformuleerde doelen en ambities;  
Doelen en ambities te koppelen aan concrete activiteiten en budgetten in de komende vier 
jaar, kunnen resultaten gemeten worden en wordt de haalbaarheid van de ambities 
inzichtelijk. Met dit inzicht kan overwogen worden of moet worden geprioriteerd, herschikt 
of een extra bijdrage aan de orde zou zijn.  
c. Door een meerderheid van de fracties van uw gemeenteraad is tijdens de verenigde 
vergadering een motie ingediend waarin aandacht wordt gevraagd voor de wijze van 
participatie en de rol van de gemeenteraden (Motie ALG1). Deze motie is verworpen. De 
gemeenteraad kan voor deze motie met deze zienswijze nogmaals aandacht vragen.  
d. Door een meerderheid van de fracties van uw gemeenteraad is tijdens de verenigde 
vergadering een motie ondersteund waarin is gevraagd om de rol van de gemeenteraden te 
versterken via de klankbordgroep.  

 
Kanttekeningen 
2.1 Door te kiezen voor een gelijkblijvende inwoners bijdrage, wordt gekozen voor een 
herschikkingsscenario. Dit kan inhouden dat op een later moment blijkt dat niet alle ambities 
gerealiseerd kunnen worden.  

De komende periode zal moeten blijken welke consequenties dit scenario heeft. Dit zal de 
komende periode worden onderzocht door het Algemeen Bestuur, de Poho's, de Kring 
gemeentesecretarissen en het programmabureau.  

 
3.1  Gelet op de aangekondigde bezuinigingsopgave die de gemeente Goirle heeft voor 2020 is een 
tijdelijke ophoging van de inwonerbijdrage voor een programmamanager sociaal Domein niet 
wenselijk.  

De gemeente Goirle staat voor een forse bezuinigingsopgave. De gevraagde bijdrage voor 
een programmamanager Sociaal Domein betekent voor de gemeente een kostenpost van € 
5497,00. Deze is echter nodig gelet op de ontwikkelingen Sociaal Domein, waaronder 
Jeugdhulp.  

 
5.1 Inzicht in de haalbaarheid van geformuleerde doelen en ambities, kan leiden tot prioritering van 
activiteiten, een extra budgetaanvraag of betekenen dat een aantal zaken niet wordt uitgevoerd.  

b. Mocht de concrete vertaling van doelen en ambities uitwijzen dat de gewenste ambities 
niet haalbaar zijn, zullen keuzes gemaakt moeten worden, prioriteiten worden gesteld of 
extra middelen beschikbaar worden gesteld. 
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c. Tijdens de verenigde vergadering is nog een aantal andere moties ondersteund door 
fracties van uw gemeenteraad.  Een aantal van deze fracties is aangenomen, waarbij het 
Algemeen Bestuur de toezegging heeft gedaan dat deze worden overgenomen (een volledig 
overzicht van de moties, de uitkomst van de verenigde vergadering en het besluit van het 
Algemeen Bestuur vindt u terug in de bijlage). Voor deze motie is het indienen van de moties 
hiermee niet meer nodig. Enkele andere moties zijn verworpen, omdat niet gebleken is dat 
deze in uw gemeenteraad breed worden ondersteund, wordt voorgesteld deze niet op te 
nemen in de zienswijzen van de gemeenteraad Goirle.  

 
Financiën 
De gevraagde inwonersbijdrage blijft gelijk (wordt wel geïndexeerd) daarnaast wordt een bedrag van 
€ 0,23 per inwoner gevraagd voor de programmamanager sociaal. Dit betekent een extra bedrag van 
€ 5497,00. 

 
Samenwerking 
n.v.t.  
 
Communicatie 
n.v.t.  
 
Vervolg 
Nadat het Algemeen Bestuur van regio Hart van Brabant uw zienswijzen heeft ontvangen zal zij de 
strategische meerjarenagenda en begroting definitief vaststellen en doorgaan met de uitvoering 
hiervan.  
 
Bijlagen 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 



Agendapunt:  
 
 
 

 
 
 
 

Zaaknummer 2019-010377  5 

b e s l u i t : 
 
 
1. Kennis te nemen van het jaarrapport exclusief jeugdhulp van Hart van Brabant;  
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;  
3. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 

2020; 
4. Zienswijzen ten aanzien van de begroting kenbaar te maken. 

a. het proces te evalueren om te komen tot een verbetering waar het gaat om 
voorspelbaarheid en tijdigheid. 
b. niet op voorhand in te kunnen stemmen met de voorgestelde werkwijze, maar het model 
van herschikking uit te werken en de verschillende mogelijkheden voor te leggen aan de 
deelnemers zodat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt. 

5. Kennis te nemen van de Strategische Meerjarenagenda Hart van Brabant 2019-2023 en de 
volgende zienswijzen in te dienen. 
a. waardering uit te spreken voor de meerjarenagenda; 
b. te verzoeken de komende periode te komen tot een concreet uitvoeringsplan om inzicht te 
krijgen in de haalbaarheid van de geformuleerde doelen en ambities; 
c. de mogelijkheden te verkennen hoe de participatie van de gemeenteraden beter kan 
worden geborgd bij de totstandkoming van de volgende (concept-) SMA; 
d. te bevorderen dat de betrokkenheid van de gemeenteraden wordt vergroot binnen het 
samenwerkingsverband Hart van Brabant 

 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 juli 2019. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


