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Aan de raden van de deelnemende gemeenten     
van Regio Hart van Brabant 
 

Tilburg, 20 mei 2019 
 
onderwerp: Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2020 
bijlagen: - 
kenmerk:  HK/SK/2019-52 
 
 
Geachte raad, 
 
Hierbij informeren wij u dat ons algemeen bestuur de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 
2020 heeft vastgesteld. Het document is voor u te raadplegen via het downloadcentrum van 
onze website www.regio-hartvanbrabant.nl onder de categorie ‘bedrijfsvoering’.  
Graag vernemen wij voor 5 juli 2019 uw zienswijze op de ontwerpbegroting. Daarnaast bevat de 
begroting voor u relevante financiële context in relatie tot de bespreking van onze concept 
strategische meerjarenagenda 2019-2023 tijdens de Verenigde Vergadering van 25 mei a.s. 
 
De inhoud voorop 
Belangrijke leidraad voor de ontwerpbegroting is uiteraard de concept strategische 
meerjarenagenda 2019 – 2023 (SMA). Het jaar 2020, waarop de ontwerpbegroting betrekking 
heeft, is immers het eerste volle uitvoeringsjaar van de concept SMA.  
De ambities zoals verwoord in de concept SMA zijn tot stand gekomen op basis van bestuurlijke 
input, gevoed door (ambtelijke) advisering en gesprekken met maatschappelijke partners en 
economische belanghouders. De SMA duidt wat nodig wordt geacht om onze regionale opgaven 
te kunnen realiseren, kansen te kunnen verzilveren en duurzaam in ontwikkeling te blijven. 
Waarbij we economische, ecologische en sociale groei combineren, en vanuit kennis, kunde en 
karakter werken aan een slimme samenleving en een slimme economie. 
 
De ontwerpbegroting 2020 heeft een relatie met de SMA. Meer of minder middelen zijn van 
invloed op de mate en het tempo waarin we zaken kunnen oppakken, aansturen en realiseren, 
zowel in Hart van Brabant verband als via onze economische samenwerking in Midpoint 
Brabant. 
 
Herschikking plus 
Op basis van de bestuurlijke afweging van lokale en regionale mogelijkheden is in ons algemeen 
bestuur besloten om bij de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2020 uit te gaan van 
herschikking van de bestaande middelen, met enkel een indexering van de gemeentelijke 
bijdrage, te weten € 0,06 per inwoner. Wel wordt voorgesteld om voor 2020 en 2021 een 
incidenteel plusbudget van € 100.000 per jaar toe te voegen om een programmamanager voor 
het sociaal domein te kunnen aanstellen. Dit leidt tot + € 0,23 per inwoner in 2020 en 2021. 

http://www.regio-hartvanbrabant.nl/


 

In de ontwerpbegroting worden verder extra middelen toegewezen aan de Regionale Energie- 
en Klimaatstrategie (REKS). En wordt ruimte gecreëerd om een reële en toekomstbestendige 
fulltime aansturing van de regionale organisatie mogelijk te maken. Dit heeft evenwel tot gevolg 
dat er geen middelen meer beschikbaar zijn voor het centraal faciliteren van Hart van 
Brabantdagen, Radendagen en thema-avonden. De praktische organisatie hiervan zal, onder 
regie van het programmabureau, bij toerbeurt door de regiogemeenten zelf moeten worden 
opgepakt en ingevuld. 
Daarnaast biedt de herschikkingsvariant geen ruimte voor het ontwikkelen en beheren van een 
regionaal dashboard. Waardoor de doelen en indicatoren uit de SMA dus niet actief regionaal 
kunnen worden gemonitord en bijgestuurd, maar vooral ter inspiratie dienen ter verwezenlijking 
door de deelnemende regiogemeenten. 
De verrekening van de gemeentelijke bijdragen voor de regionale jeugdhulp, zoals geduid in de 
deelbegroting jeugdhulp vindt afzonderlijk plaats. 
 
Midpoint Brabant 
Zoals gebruikelijk leggen wij u tegelijk met de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant de 
ontwerpbegroting van Midpoint Brabant voor. Deze begroting is voorbereid door de directie van 
dit verband, in samenspraak met haar programmamanagers en stuurgroepen. 
In relatie tot onze economische ambities uit de strategische meerjarenagenda 2019-2023 zal de 
inzet van Midpoint Brabant een focus krijgen op ‘smart services’, met bijzondere aandacht voor 
het stimuleren van de nieuwe kenniseconomie en het faciliteren van (verdere) digitalisering van 
ons mkb. Toepassingsgebieden van ons kernprogramma zijn logistiek, maakindustrie en leisure. 
Prioriteit in het economisch ontwikkelprogramma hebben innovatie, circulaire economie en 
talentontwikkeling. Ons economisch ecosysteem ondersteunen we met cluster- en 
campusontwikkeling, startup-ondersteuning, financieringsadvies en promotie en acquisitie. 
Omdat Midpoint Brabant een zelfstandige stichting is valt deze begroting niet onder de 
zienswijzeprocedure van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’.  
 
Vervolgproces 
De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart 
van Brabant 2020 bij Gedeputeerde Staten is 31 juli 2018. Ons algemeen bestuur vergadert op 5 
juli a.s. over de ingebrachte zienswijzen en vaststelling begroting. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, 

 
Th.L.N. Weterings S.P.F. Kapitein 
Voorzitter Regio Hart van Brabant Programmadirecteur Regio Hart van Brabant 


