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Nr Onderwerp Dictum Besluit ab Opvolging/uitvoering 

A3 Global Goals •De gemeentebesturen op te roepen zich 
aan te sluiten bij de 
Gemeenten4GlobalGoals; 
•Maatschappelijke initiatieven die de 
doelstelling van de GlobalGoals 
ondersteunen samen te brengen. 
•De intentie uit te spreken om de eerste 
GlobalGoals regio van Nederland te zijn. 
•Een aansluitend visiedocument en 
uitvoeringsprogramma om de GlobalGoals 
te behalen op te stellen. 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie uit te voeren, 
doch met uitzondering 
van punt no. 4. 

Inmiddels zijn alle Regio Hart van Brabantgemeenten 
aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals. Dit is 
symbolisch onderstreept met het vuen van een 
wensenkoker tijdens de Hart van Brabantdag van 
december 2019. 

A6 Bevordering 
betrokkenheid 
raden bij HvB 
vergroten 
middels 
klankbordgroe
p 
 

•De klankbordgroep van raadsleden en 
griffiers te benutten om vroegtijdig nieuwe 
ontwikkelingen qua beleid en uitvoering 
aan deze groep door te geven. 
•De klankbordgroep te betrekken bij de 
ontwikkeling van instrumenten om 
beleidsuitvoering te monitoren. 
•Bij de eerstvolgende aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling de rol en 
positie van de klankbordgroep te 
verankeren. 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie uit te voeren, 
met behoud van de 
daarbij in het pre-advies 
geplaatste 
kanttekeningen. En de 
rol en positie van de 
klankbordgroep mee te 
nemen in het 
binnenkort te starten 
brede governance 
gesprek over onze 
regionale 
samenwerking. 

Inhoud motie is gedeeld met de onderzoekers van Tilburg 
University om te betrekken in traject governance. Loopt. 

F1 Energiehuis •Inwoners op een eenvoudige, 
laagdrempelige wijze, objectieve 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 

De motie is gedeeld met MOED en met de projectleider 
REKS. 



informatie moeten kunnen krijgen over 
duurzame energie en verschillende 
energiebesparende maatregelen, dat zij 
deze moeten kunnen aanschouwen en 
voorgelicht moeten kunnen worden over 
mogelijkheden voor subsidies en leningen 
daarvan. 
•De vormgeving van een dergelijke 
mogelijkheid in de Regionale Energie en 
Klimaat Strategie zeer passend is. 

over te nemen en de 
motie uit te voeren, 
met dien verstande dat 
regionale activiteiten 
dan moeten aansluiten 
bij lopende lokale 
initiatieven. 

In de REKS is het hoofdstuk energiebesparing 
opgenomen. Daarin is afgesproken om een plan van 
aanpak te schrijven. In dit plan van aanpak wordt de 
afweging gemaakt op welke manier we op regionaal 
niveau hieraan een invulling kunnen geven. Dit plan van 
aanpak komt in het najaar 2020.  
 

F3 Vaststellen 
Regionale 
Energie- en 
Klimaatstrategi
e 

•Bij het vaststellen van de Regionale 
Energie- en 
Klimaatstrategie ervoor te zorgen dat alle 
gemeenteraden hun 
volksvertegenwoordigende en 
kaderstellende rol optimaal kunnen 
invullen door de Regionale Energie- en 
Klimaatstrategie ter instemming aan de 
gemeenteraden voor te leggen. 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
motie uit te voeren. 

De RE(K)S wordt gemaakt door de gemeenten, 
waterschappen en provincies die samenwerken in een 
energieregio (zoals Hart van Brabant), maar uiteindelijk 
dienen alle bestuursleden en volksvertegenwoordigers 
akkoord te gaan met de plannen. Afgesproken is dat de 
colleges van de gemeenten, het dagelijks bestuur van de 
provincies en het dagelijks bestuur van de 
waterschappen stemmen over het concept-bod dat in 
juni 2020 bij het rijk wordt ingediend. De 
gemeenteraden, gedeputeerde staten en het algemeen 
bestuur van de waterschappen worden wel 
geïnformeerd, maar hoeven nog niet te stemmen over de 
REKS. 
Over het definitieve bod-REKS, dat in 2021 klaar is, moet 
door alle volksvertegenwoordigers gestemd worden. 
Omdat het belangrijk is om voldoende draagvlak te 
creëren, worden de raadsleden van de gemeenten, 
gedeputeerden van de provincie en algemene 
bestuursleden van de waterschappen ook nu al 
betrokken bij het proces. 

F5 Voorkom 
bomenkap 

Tijdens de vergadering heeft indiener 
aangegeven enkel onderstaand deel in 
stemming te willen brengen. 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 

Vat onder de autonomen bevoegdheden van gemeenten 
en provincie en wordt niet regionaal gestuurd of 
gecontroleerd. 



 
Om met de deelnemende gemeenten en 
de provincie in overleg te treden om er op 
aan te dringen dat: 
bij lopende uitvoeringsplannen in 
natuurgebieden waarbij bomenkap 
plaatsvindt, alsnog de afweging wordt 
gemaakt of de gewenste natuurdoelen 
opwegen tegen de geplande bomenkap (in 
het licht van de klimaatdoelen). 
 

motie in aangepaste 
vorm uit te voeren, 
vanuit de interpretatie 
‘agenderen en 
signaleren’. 
 

F7 Plaatsen 
waterstof 
tankstation in 
Regio Hart van 
Brabant 

•Het uitrollen en aanbieden van rand-
infrastructuur zoals laadpalen te 
stimuleren en coördineren zodat binnen de 
regio van Smart Logistics er een 
aantrekkelijke locatie is voor het plaatsen 
van een waterstof tankstation voor vracht- 
en personenvoertuigen. 
•Subsidiemogelijkheden te onderzoeken 
ten behoeve van het realiseren van 
plaatsing van een waterstof tankstation. 
 

Naar aanleiding van de 
uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
de motie over te 
nemen, vanuit de 
interpretatie 
‘stimuleren’ in plaats 
van ‘uitvoeren’. 

Midpoint Brabant en MOED werken op dit moment 
samen met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en 10 
bedrijven een business-case en financiering uit voor het 
eventueel plaatsen van een waterstoftankstation. 

F8 Zonnepanelen 
op nieuwe 
bedrijfspanden 

•Te bevorderen dat gemeenten in hun 
uitgiftevoorwaarden van percelen, zoals 
bedrijventerreinen, de verplichting 
opnemen dat men het dak van de geplande 
gebouwen voorziet van zonnepanelen of 
de constructie zo maakt dat in de toekomst 
deze zonnepanelen erop gelegd kunnen 
worden (eventueel binnen een 
afgesproken termijn). 
•De mogelijkheden hiervan mee te nemen 
in de uitwerking van de REKS. 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
gewijzigde motie uit te 
voeren. 

In december 2019 zijn de nieuwe 
bedrijventerreinafspraken Regio Hart van Brabant 2020-
2024 vastgesteld. Aan dit afsprakenkader zijn o.a. deze 
voorwaarden toegevoegd: 

- Energieneutraliteit op bedrijfsniveau is 
uitgangspunt. 

- Het dakoppervlak van bedrijfsgebouw wordt, 
waar mogelijk, beschikbaar gesteld voor de 
opwek van energie. 

Deze worden getoetst bij de beoordeling van nieuwe 
aanvragen. 



S1 Regionale 
raadswerkgroe
p sociaal 
domein 

•Een regionale raadswerkgroep Sociaal 
Domein te installeren met als doel dat er 
beter afgestemd kan worden op financiële 
verantwoording en indicatoren zodat in de 
raden kwaliteitsvollere besluitvorming kan 
plaatsvinden. En daarbij de in de bijlage 
opgenomen Aanpak Regionale 
raadswerkgroep Sociaal Domein Hart van 
Brabant als uitgangspunt te hanteren. 
•De werkgroep daarnaast toe te spitsen op 
het beoordelen van de ambtelijk en 
bestuurlijk opgestelde indicatoren en 
gegevens. 
•Deze regionale raadswerkgroep te laten 
bestaan uit raadsleden van de negen 
regiogemeenten. 
•Daarbij een proces op te zetten waarbij 
richting de regiogemeenten communicatie, 
innovatie en financiële informatie vaker 
gedeeld gaat worden dan binnen de 
huidige structuur het geval is. 
•Dat de regionale raadswerkgroep uiterlijk 
per 1 oktober 2019 wordt geïnstalleerd. 

Tijdens de vergadering 
is de motie door 
indiener ingetrokken, 
o.b.v. de toezegging van 
de voorzitter dat dit 
onderwerp deel uit zal 
maken van het nog te 
voeren gesprek over 
governance. 

Inhoud motie is gedeeld met de onderzoekers van Tilburg 
University om te betrekken in traject governance. Loopt. 

S2 Samen 
versimpelen, 
meer tijd voor 
zorg 

•Zorgaanbieders actief te betrekken bij 
afstemming en verbetering van de 
inkoopwijzen van Wmo-begeleiding, 
jeugdhulp en arbeidsparticipatie. (SMA 
p.28) 
•Daarnaast met zorgaanbieders te 
bespreken op welke manier werkprocessen 
en datastromen bij alle betrokken partners 
simpeler en efficiënter kunnen. Dat ook 
vanuit het accountmanagement actief te 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en de 
bestuurscommissie 
Jeugd en het poho 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling de 
opdracht geven om hier 
invulling aan te geven. 

In relatie tot WMO: 
- In de gesprekken met en over zorgaanbieders is 
dit een belangrijk onderwerp van gesprek. Er bestaat 
daarbij een spanningsveld tussen de roep om 
verantwoordingsinformatie (‘grip’) en toevertrouwen aan 
zorgaanbieders. 
- In de Coronatijd is er nadrukkelijk bij 
zorgaanbieders op gestuurd dat zij vooral hun werk 
kunnen (blijven) doen. 
 



stimuleren. 
•De gemeenteraden te informeren over 
genomen stappen en resultaten. 

T.a.v. jeugdhulp: 
 - In elk accountgesprek tussen de zorgaanbieders en de 
contractmanagers is ruimte voor dit onderwerp. Dit heeft 
bijvoorbeeld als resultaat gehad dat het administratieve 
proces van op- en afschalen van zorg nu met minder 
administratieve last  kan plaatsvinden. 
- Vermindering van administratieve last staat hoog op de 
landelijke agenda. Periodiek vinden de zogenaamde 
regionale schrapsessies plaats. Dit zijn gezamenlijke 
sessies met aanbieders, toegangen, inkoop, managers en 
backoffices waarin wordt gesproken over verbeteringen 
in de samenwerking en het vereenvoudigen van 
processen. 
- Met een aantal aanbieders is verkennend gesproken 
over de komende aanbesteding “niet vrij toegankelijke 
specialistische jeugdhulp”. Bij de nadere uitwerking 
zullen zij nadrukkelijk worden betrokken. 

S3 Monitoring 
jeugdhulp 

Ieder kwartaal alle gemeenteraden in de 
regio Hart van Brabant middels een 
raadsinformatiebrief Monitor sociaal 
domein inzicht te verschaffen in: 
1.de uitgaven per gemeente binnen de 
jeugdhulp van het laatste kwartaal in 
vergelijking met dezelfde periode in het 
vorige jaar en cumulatief over het gehele 
jaar; 
2.hoe deze gerealiseerde kosten zich 
verhouden tot de verwachtte kosten zoals 
opgenomen in de 
deelbegroting jeugd; 
3.de oorzaak van afwijkingen van de 
begroting; 
4.de in het afgelopen kwartaal behaalde 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
over te nemen met dien 
verstande, dat we 
zetten erop in om zo 
veel mogelijk aan de 
motie tegemoet te 
komen via een 
ingroeimodel (dus met 
tijd om hieraan te 
werken). 

Er is inmiddels veel informatie beschikbaar binnen de 
regio. Zowel op lokaal als op regionaal niveau. In 
onderstaand staatje wordt melding gemaakt van wat er is 
en wie dat lokaal ontvangt. Deze informatie zal tijdens de 
radenavond ook door middel van een flyer verder 
worden verspreid. In die flyer worden de data ook 
concreet aangegeven. 
 

Naam Periodiciteit Ontvangers 

Bestuursrapportage 1x per kwartaal Wethouders jeugd en 

gemeenteraden 

Prognose, zowel regionaal 

als lokaal 

3x per jaar  Deelnemers FO, wethouders 

jeugd 

Rapportage terugwerkende 

kracht 

Maandelijks  Verantwoordelijk managers 



resultaten op basis van de doelstellingen 
zoals vastgelegd in het koersdocument; 
5.het in het afgelopen kwartaal behaalde 
effect van de beheersmaatregelen; 
6.aan deze informatiebrief tevens een 
benchmark toevoegen, gericht op zowel 
het transformatieproces, het delen van 
‘good practices’, het delen van analyses, 
actuele kennis over effectieve aanpakken 
en evaluaties van projecten en de effecten 
daarvan. 

Managementinformatie 2-maandelijks Verantwoordelijk managers 

Input Jaarrekening regio HvB Jaarlijks GR 

 

S4 Beschermd 
Wonen 

Om op korte termijn maar in ieder geval 
nog dit 
kalenderjaar te komen met een voorstel 
over het al dan niet wenselijk zijn van 
regionaal beleid op het gebied van 
Beschermd Wonen, Begeleid Wonen en 
Maatschappelijke Opvang en daarbij 
tevens een financiële regeling m.b.t. de 
intergemeentelijke solidariteit te 
betrekken. 

De uitkomst van de 
Verenigde Vergadering 
over te nemen en het 
poho Maatschappelijke 
Ontwikkeling (MO) de 
opdracht geven om hier 
invulling aan te geven. 

Net na de V.V. is het advies van het expertteam 
verschenen en overgenomen en is de decentralisatie 
uitgesteld naar 1 januari 2022. Daarmee is ook het 
solidariteitsvraagstuk opgeschoven. In het plan van 
aanpak - dat begin 2020 door de colleges is vastgesteld - 
is opgenomen dat eerst het portefeuillehouderoverleg 
MO moest plaatsvinden en meer duidelijkheid moest zijn 
over de verplichte regionale samenwerking, alvorens dit 
goed op te pakken. 
 
Het portefeuillehouderoverleg MO heeft 4 juni 
plaatsgevonden. Daarin is aangegeven dat eerste 
prioriteit is voor de wethouders om (nog) meer beeld en 
geluid te krijgen bij Beschermd Wonen (en 
Maatschappelijke Opvang) en daarna het gesprek over de 
inhoud te gaan voeren (solidariteit, spreiding van 
voorzieningen e.d.). 
Verder invulling geven aan de motie staat als één van de 
topprioriteit voor najaar 2020 op het programma. 

 


