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ADVIESNOTA  
Regio Hart van Brabant  

Algemeen Bestuur  
__________________________________________________________________________________  

 
Adviesnota behorend bij agendapunt 5 voor de vergadering van 23 februari 2021.  
 
Onderwerp: Procesvoorstel: hoe we omgaan met het onderzoek naar de governance van regio Hart 
van Brabant. 
 
Advies:  
1. Kennisnemen van de eindrapportage “Balanceren, verbinden en schakelen” – een onderzoek 

naar de toekomst van samenwerking in Regio Hart van Brabant d.d. februari 2021. 

2. Instemmen met het in de voorliggende adviesnota opgenomen procesvoorstel. 

3. Besluiten tot openbaarmaking van de rapportage inclusief het procesvoorstel.  

 
 

Inleiding  
Het algemeen bestuur heeft op 5 december 2019 besloten om een onderzoek in te stellen naar de 
governance van regio Hart van Brabant. Ten grondslag aan dat besluit liggen de volgende punten:  
 
1. Tijdens de behandeling van de Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) in de Verenigde 

Vergadering d.d. 25 mei 2019 is een motie aangenomen. Hierin is de behoefte uitgesproken om 
de raden vroegtijdig te betrekken bij de regio Hart van Brabant en de raden meer en beter grip te 
geven op actuele regionale vraagstukken en ontwikkelingen. In de motie wordt het algemeen 
bestuur verzocht bij de eerstvolgende aanpassing van de gemeenschappelijke regeling de rol en 
positie van de klankbordgroep vanuit de raden te verankeren. 

2. In de SMA zelf wordt de mogelijkheid benoemd dat, als vraagstukken daartoe aanleiding geven, 
er in de publieke samenwerking coalities mogelijk zijn die een andere schaalgrootte hebben dan 
dat van de negen gemeenten. (Dat zien we bijvoorbeeld bij de inkoop in het sociaal domein.)  

3. Verder is tijdens de totstandkoming van de SMA een spanningsveld zichtbaar geworden tussen 
enerzijds het hoge ambitieniveau en de daarvoor benodigde middelen en anderzijds de 
beschikbare organisatorische slagkracht. 

4. Tenslotte, regionale opgaven nemen in complexiteit en omvang toe; er dienen zich   
ontwikkelingen en vraagstukken aan, waarop een antwoord moet worden gevonden binnen de 
context van een netwerksamenleving en netwerkeconomie. 

 
Opdracht 
Aan Tilburg University is opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een onderzoek naar de toekomst 
van de samenwerking in regio Hart van Brabant. De verstrekte opdracht omvat: het identificeren van 
uitdagingen en ontwikkelingen met betrekking tot regionale samenwerking, het betrekken van 
ervaringen en lessen van andere regionale samenwerkingsverbanden, het benoemen van mogelijke 
scenario’s voor de toekomst en ook van strategische keuzen over mogelijke aanpassingen in de 
regionale samenwerking. 
 
Hoe gaan we om met de rapportage? 
Het uitbrengen van een advies maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Er moet een besluit 
worden genomen over hoe met de rapportage wordt omgegaan met als achterliggend doel te komen 
tot een inhoudelijk besluit. Deze adviesnota bevat daartoe een procesvoorstel.  
Het procesvoorstel is tot stand gekomen na bespreking van een eerder concept met de 
Begeleidingscommissie en de Klankbordgroep governance. 
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Overwegingen bij de rapportage 
Alvorens in te gaan op het vervolgproces, wordt een aantal noties bij de rapportage geplaatst.  
 
1.  Strategische keuzen 
In de voorliggende rapportage worden drie dimensies van regionale samenwerking benoemd:  
1. Politieke en maatschappelijke steun  
2. Bestuurlijk vermogen/organisatorische slagkracht  
3. Maatschappelijk effect/publieke waarde.  
De onderzoekers constateren  dat er in het algemeen tevredenheid is over de wijze waarop in Hart 
van Brabant wordt samengewerkt.  Daarbij wordt opgemerkt dat er steeds gezocht moet worden 
naar een balans tussen de drie genoemde dimensies en dat deze thans nog ontbreekt.  
Vervolgens wordt een aantal mogelijke (voorkeurs)scenario’s en strategische keuzen beschreven.  
De onderzoekers merken hierbij op dat het niet voor de hand ligt een keuze voor een bepaald 
scenario te maken. De voorkeursscenario’s sluiten elkaar niet (volledig) uit en zouden kunnen 
worden gecombineerd. Dat vraagt om strategische keuzes.   
Deze keuzes zijn gelegen op het gebied van: 
a. politieke/maatschappelijke steun en draagvlak,  
b. het bestuurlijk vermogen en organisatorische slagkracht,  
c. de toegevoegde waarde die regio Hart van Brabant daaraan kan leveren, 
d. de verdere versterking van de verhoudingen en het vertrouwen (tussen bestuur en politiek, 

tussen bestuur en ambtenaren, tussen bestuur/politiek en samenleving).   
Om balans in de samenwerking te bewerkstelligen dienen strategische keuzes steeds in hun 
onderlinge samenhang te worden gemaakt.   
 
Het is wenselijk om advies te vragen over de te maken strategische keuzes op de genoemde 
gebieden en met inachtneming van de samenhang tussen de drie dimensies.  Het ligt voor de hand 
dat advies aan de Kring gemeentesecretarissen te vragen en dit advies vervolgens - op grond van een 
strategische keuzenota - aan het algemeen bestuur voor te leggen.  
 
2. Concretisering/operationalisering van strategische keuzen oftewel verbeterpunten 
De inhoud van de rapportage raakt de rollen van alle organen die bij de regionale samenwerking 
betrokken zijn:  
a. de colleges (het gaat om een gemeenschappelijke regeling van samenwerkende colleges);  
b. de raden (wiens politieke steun onontbeerlijk is en die de middelen beschikbaar stellen);  
c. de medewerkers (van het programmabureau HvB en de gemeenten, die met de beleidsvorming 

en uitvoering bezig zijn).   
Ieder orgaan is geneigd om vanuit het eigen perspectief (“Where you stand, depends on where you 
sit”) naar de mogelijke verbetermogelijkheden te kijken. Zoals uiteengezet, is het van belang dat de 
onderlinge samenhang en balans bewaakt worden en dat er op de drie dimensies geacteerd wordt. 
En daarbij is het zaak dat verbetermogelijkheden geconcretiseerd en praktisch vertaald worden. Dit 
pleit voor een actieve houding van alle bij de regionale samenwerking betrokken actoren, maar ook 
voor rolvastheid. 
 
Wat betreft de praktische toepasbaarheid biedt de rapportage veel aanknopingspunten om concreet 
en praktisch inhoud te geven aan de strategische keuzemogelijkheden. Die concretisering en 
operationalisering daarvan kunnen worden gekoppeld aan de rollen (raden, colleges, medewerkers). 
Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen wat er op regionaal niveau en op lokaal niveau 
kan worden opgepakt. Op regionaal niveau is een aantal verbetermogelijkheden aanwezig 
(bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de komende SMA). Maar ook op lokaal niveau (op het vlak 
van kaderstelling/controle door de raad en informatievoorziening/verantwoording door het college) 
is ruimte tot verbetering.  Bij de mogelijke verbeterpunten op lokaal niveau kan er worden gezocht 
naar maatwerk (waar ligt de behoefte en wat is een in de lokale context passende oplossing).   
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3. Structuur van samenwerking 
Regionale samenwerking is bij uitstek een dynamisch gebeuren. Met steeds nieuwe uitdagingen en 
ontwikkelingen, die om een antwoord vragen. De structuur is hierin niet leidend, maar voorwaarden-
scheppend of volgend. Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling kan aan de orde zijn, als 
een structuurwijziging nodig is om een ontwikkeling of opgave op te pakken (wat is nodig om een 
stap vooruit te zetten?). En voorts ook, nadat doorgemaakte ontwikkelingen of gezette stappen met 
zich meebrengen, dat een structuurwijziging hieruit logischerwijze voortvloeit (het achterste been 
bijtrekken).  
 
Procesvoorstel 
De rapportage kan worden gezien als de afronding van het interactieve onderzoekstraject. 
Tegelijkertijd markeert dit het begin van het vervolgproces. In dat vervolgproces moet ook recht 
gedaan worden aan de betrokkenheid van (de diverse vertegenwoordigers uit) de raden, colleges, 
griffiers, gemeentesecretarissen, gemeentelijke organisaties en het programmabureau, ieder vanuit 
de eigen rol.  Daartoe wordt de tijd geboden voor een goede behandeling  van de rapportage, 
waarbij erop wordt ingezet om de besluitvorming hierover in november 2021 af te ronden.  Het 
procesvoorstel voorziet in een consultatiefase en een besluitvormingsfase. 
 
Dat leidt tot de volgende opeenvolgende stappen: 

• Openbaarmaking van de rapportage inclusief het procesvoorstel (23 februari 2021) 
Het algemeen bestuur (AB) neemt kennis van de rapportage van Tilburg University en stelt het 
procesvoorstel voor behandeling van het rapport vast. Doel is om te komen tot een inhoudelijk 
besluit van de regio Hart van Brabant over de keuzes in het rapport van Tilburg University. 

 

• Alvorens tot inhoudelijke besluitvorming over te gaan, vindt nadere advisering over de 
strategische keuzes plaats, alsmede consultatie van de Klankbordgroep governance en de 
Verenigde Vergadering.  
Het AB besluit tot openbaarmaking van de rapportage met daarbij het vastgestelde 
procesvoorstel. Vanaf dat moment is de rapportage voor alle bij de regio betrokken organen 
beschikbaar en is eenieder bekend met de procesgang.  
 

• Toelichting op rapportage 
Op een nader te bepalen moment kan de mogelijkheid worden geboden om de onderzoekers 
een nadere toelichting te laten geven c.q. verduidelijkende vragen te stellen aan de 
onderzoekers. 
 
Consultatiefase 

• Strategisch advies (voor 15 april 2021) 
Het AB vraagt aan de Kring gemeentesecretarissen (KGS) een advies over: 
- de strategische keuzen en de hieruit volgende verbeterpunten (implementatiefase).  
De KGS zal zich daarbij laten ondersteunen door het programmabureau en strategen uit de 
gemeentelijke organisaties. iHet advies wordt na ontvangst door het AB ter wille van de 
transparantie gedeeld met alle bij de regio betrokken organen. 
 

• Advies over versterking van de rol van de raden (voor 15 april 2021) 
Aan de Klankbordgroep governance wordt gevraagd (zo mogelijk in afstemming/samenwerking 
met de KGS) om een nader advies uit te brengen 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 



4 
 

samenwerking kan worden versterkt. 
De Klankbordgroep governance kan zich daarbij laten ondersteunen door de griffiers.  
Dit advies wordt door het AB eveneens gedeeld met alle bij de regio betrokken organen. 
 

• Behandeling in de Verenigde Vergadering (mei 2021) 
Het ligt voor de hand dat de Verenigde Vergadering in de gelegenheid wordt gesteld zich over de 
rapportage uit te spreken. Immers de door de Verenigde Vergadering op 25 mei 2019 
aangenomen motie heeft mede ten grondslag gelegen aan het onderzoek. Waar de Verenigde 
Vergadering zich aan de voorkant van het traject heeft uitgesproken, ligt het in de rede dat de 
opvattingen van de Verenigde Vergadering over de rapportage ook betrokken worden bij de 
besluitvorming hierover. Dit temeer daar politieke steun (en maatschappelijk draagvlak) voor de 
regionale samenwerking (als verlengd lokaal bestuur) onontbeerlijk is.  
Formeel is het zo, dat de Verenigde Vergadering bijeen wordt geroepen indien tenminste 3 raden 
daartoe verzoeken. Daarvoor dient sprake te zijn van een kwestie van regionaal belang. 
Aangenomen mag worden dat een daartoe strekkend verzoek daadwerkelijk zal worden 
ingediend.  
De voorbereiding van de Verenigde Vergadering kan in samenwerking met de Klankbordgroep 
governance en griffiers plaatsvinden.1 
Er ligt bij de Verenigde Vergadering geen voorgenomen besluit voor. Wel is te overwegen om 
een gespreksnotitie voor te leggen om de vergadering wat te structureren.  
Uitspraken van de Verenigde Vergadering, in de vorm van moties, moeten worden aangemerkt 
als niet-bindende adviezen aan het AB. 
 
Besluitvormingsfase 

• Vaststelling van voorgenomen besluit met concept raadsvoorstel (juni 2021) 
Aan de hand van de uitgebrachte adviezen en gehoord de Verenigde Vergadering stelt het AB 
een zogenoemd voorgenomen besluit vast met betrekking tot de rapportage en de voorgestane 
strategische keuzes.  
Dit voorgenomen besluit gaat vergezeld van een concept raadsvoorstel, dat de colleges 
desgewenst (al dan niet gewijzigd/aangevuld met hun bestuurlijke opvattingen) kunnen 
gebruiken. 
 

• Zienswijzeprocedure van de raden (juli-oktober 2021) 
De colleges wordt verzocht een voorstel aan hun raden voor te leggen om een zienswijze te 
formuleren op het voorgenomen besluit.  
Indien het voorgenomen besluit tevens een wijziging van de gemeenschappelijke regeling omvat, 
wordt toepassing gegeven aan de daarvoor geëigende procedure (een wijziging vereist 
unanimiteit en toestemming van de raden). 
In de behandeling door colleges en gemeenteraden zou niet alleen de vraag aan de orde kunnen 
komen, wat men van de rapportage en voorgenomen strategische keuzes vindt, maar ook wat er 
op lokaal en regionaal niveau gedaan zou kunnen of moeten worden om de rapportage een 
praktisch vervolg te geven.  
Rekening houdend met het zomerreces en het vergaderschema van de raden zal deze processtap 
tot oktober in beslag nemen. Overigens staat het de colleges/gemeenteraden uiteraard vrij om al 
eerder in het proces de rapportage te bespreken ter voorbereiding op de Verenigde Vergadering 
en de formele besluitvorming. 
 

 
1 De (mogelijk digitale) opzet van de vergadering dient, rekening houdend met de richtlijnen in het kader van 
COVID-19, nader te worden ingevuld. 
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• Finale besluitvorming (oktober 2021) 
Na ontvangst en beoordeling van alle verkregen reacties zal finale besluitvorming door het AB 
plaatshebben. 


