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Henk Gabriels vertegenwoordigt de raad van Goirle in de klankbordgroep Governance Hart van 
Brabant.  
Hij geeft het volgende aan: Het onderzoeksrapport naar de toekomst van de samenwerking in de 
Regio Hart van Brabant is nagenoeg afgerond. Namens de raad van Goirle ben ik lid van de 
klankbordgroep Governance Hart van Brabant. Vanuit die rol wordt mij gevraagd de raden te 
consulteren over het rapport. Vorige week zijn in die groep de uitkomsten van het rapport 
besproken, voorzien van opmerkingen en zal rond 27 februari 2021 definitief worden aangeboden 
voor reacties aan raden en colleges. Ook is het procesvoorstel in de klankbordgroep besproken.  
 
Het AB vraagt aan de Klankbordgroep een advies te formuleren, voor 15 april, over:   
- de wijze waarop de rol en betrokkenheid van de raden op regionaal en lokaal niveau kan worden 
versterkt; 
- de wijze waarop de politieke steun en het maatschappelijk draagvlak voor de regionale 
samenwerking kan worden versterkt. 
Op 31 maart komen de klankbordgroep Governance en de “reguliere”  klankbordgroep (waar voor 
ons Piet Verheijen in zit) bijeen om over deze vragen te spreken. 
 
Graag wil ik het rapport bespreken met de raad en input ophalen voor de terugkoppeling aan het DB 
van Hart van Brabant. Die zal uiteindelijk een besluit nemen hoe we verder gaan. Het lijkt mij goed 
om een vergadering ergens tussen 1 en 31 maart te beleggen waarin we het rapport kunnen 
bespreken. Kunnen jullie daarvoor al een moment prikken. Via raadsinformatie is de raad hier op 25 
februari nader over geïnformeerd door het college. 
 
Voorstel 
In overleg met de griffie wordt voorgesteld hier geen reguliere vergadering voor in te plannen. Maar 
om voor 31 maart een “spreekuur” (moment te plannen in overleg met de raadsleden Verheijen en 
Gabriels) te hebben waar alle raads- en burgerleden worden uitgenodigd om hun reactie op de 
onderstaande vragen te geven: 
- zijn er op- of aanmerkingen over de uitkomst van het rapport die u wilt meegeven? 
- de wijze waarop de rol en betrokkenheid van de raden op regionaal en lokaal niveau kan worden 
versterkt; 
- de wijze waarop de politieke steun en het maatschappelijk draagvlak voor de regionale 
samenwerking kan worden versterkt. 
 


