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Geacht college,  
 
In juli 2021 hebben wij u bericht over onze bevindingen en vervolgstappen naar aanleiding van het 
governancetraject dat de afgelopen periode is doorlopen. De reacties die ons naar aanleiding 
daarvan tot nu toe hebben bereikt, zijn positief. Dat geldt overigens ook voor de wens van de 
gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling 
Regio Hart van Brabant. 
 
Wij schreven u dat wij op een aantal aspecten nog terug zouden komen, nadat het gesprek daarover 
in het algemeen bestuur is afgerond. Die toezegging lossen wij nu in. 
 

1. Samenstelling algemeen bestuur. 
In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling nemen we op dat elk college de mogelijkheid heeft om 
één afgevaardigde in het algemeen bestuur (AB) te hebben (de burgemeester of een wethouder). Op 
deze, in onze ogen ook meer eigentijdse, manier gaat elke gemeente zelf over z’n afvaardiging in het 
AB. In het AB hebben wij gediscussieerd over de wens van de gemeente Tilburg om naast de invulling 
van het voorzitterschap van de regio door de burgemeester van Tilburg de mogelijkheid te hebben 
om een wethouder te benoemen als lid van het algemeen bestuur. Het resultaat van die discussie is, 
dat er geen aanpassing van het aantal leden per gemeente wordt doorgevoerd. Het blijft dat elke 
regiogemeente één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur heeft. 
 

2. Samenwerking met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 
Net na het zomerreces heeft een delegatie van het dagelijks bestuur gesproken met de 
burgemeesters van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. In dit constructieve en plezierige 
gesprek hebben wij uitgesproken dat beide gemeenten wat het algemeen bestuur betreft welkom 
zijn om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling. Vanwege de bijzondere positie van de 
gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, maar ook van Heusden (die gemeenten nemen immers 
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ook deel in een ander regionaal samenwerkingsverband) is in het concept van de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling opgenomen dat zij niet voor de volle 100% kostentoerekening worden 
belast. De verdere details van toetreding wordt in overeenstemming met zowel de huidige als de 
toekomstige gemeenschappelijke regeling met het algemeen bestuur besproken.  
 

3. Wijziging gemeenschappelijke regeling - vervolgproces 
In verband met de in onze eerdere brief genoemde voorstellen is wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Nu ook gemeenteraden toetreden tot de 
gemeenschappelijke regeling, stellen wij u voor om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor 
besluitvorming aan uw gemeenteraad voor te leggen.  
Voor dit alles ontvangt uw college als bijlage bij deze brief een voorstel voor besluitvorming in uw 
gemeenteraad. Het raadsvoorstel is naar eigen inzicht aan te vullen. Dat geldt niet voor het 
raadsbesluit. Het is van belang dat alle gemeenteraden een unaniem, gelijk luidend besluit nemen, 
wil de gemeenschappelijke regeling van kracht worden.  
Na een positief raadsbesluit is het niet nodig dat uw college ook een besluit neemt onder de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling. 
Ons verzoek is dat u samen met uw raad een eigen proces uit lijnt voor besluitvorming in december 
2021. In afstemming met de klankbordgroepen ‘raden’ en ‘governance’ benutten wij graag de 
radenavond van 6 oktober om over de definitieve reactie van het AB toelichting te geven en vragen 
te beantwoorden.   
 
Wij kijken terug op een vruchtbaar proces rondom het vraagstuk governance en rondom de 
toetredingsverzoeken van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. De samenwerking in onze 
regio is goed -kritisch maar constructief- in het besef dat we samen sterker staan en op die manier 
meer kunnen bereiken voor het belang, het welzijn en de brede welvaart van de inwoners van 
Midden-Brabant.  
 
 
Hoogachtend, namens het algemeen bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, 
 
  
  
 
 
Th.L.N. Weterings F.A.J. van Mil 
Voorzitter Regio Hart van Brabant Directeur Regio Hart van Brabant  


