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Kennisnemen van
Deelname aan het regionale project Regionale Investeringsagenda Hart van Brabant.

Inleiding
Wij hebben besloten dat Goirle gaat meedoen aan de RIA omdat dit kansen biedt om onze eigen visie
en ambities ten uitvoer te brengen en te versnellen. De door uw raad vastgestelde beleidskaders
zoals bijvoorbeeld de Woonvisie, de ontwerp- Omgevingsvisie en de Visie op het sociaal Domein,
Goirle Glanst vormen de uitgangspunten voor onze inbreng in de Investeringsagenda. Met name voor
onderdelen die een bovenlokale impact hebben en/of bijdragen aan bovenlokale opgaven. Eerder
hebben wij u de stand van zaken ten aanzien van de Regionale Investeringsagenda Hart van Brabant
toegelicht in onze RIB van 8 april 2021 en onze RIB van 25 mei 2021 en in antwoord op de
raadsvragen van augustus 2020. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen
via de nieuwsbrief van Regio Hart van Brabant.
Op 5 oktober 2021 heeft het college besloten om als Goirle deel te gaan nemen aan deze
investeringsagenda.
Informatie
De RIA heeft als doel om verschillende Ruimtelijke opgaven in samenhang versneld tot uitvoering te
brengen. Daarbij worden niet alleen de publieke maar ook private partijen betrokken. De RIA is het
middel om samen met de regio:
a. de subregionale publiek-publieke en publiek-private samenwerking te versterken;
b. (sneller) aan tafel, op de kaart en - samen met de provincie - dichter bij beleid en co-financiering
Rijk te komen;
c. versneld en in samenhang gezamenlijke ambities te realiseren
De RIA richt zich op bovenlokale projecten en investeringen die een aantoonbare impact en
uitstraling hebben voor het functioneren van de regio als geheel. De RIA brengt benodigde
investeringen zo goed mogelijk in beeld (deze hoeven nog niet toegezegd en feitelijk beschikbaar te
zijn). De RIA is een bestuurlijk ambitiedocument en (nog) geen uitvoeringsprogramma.
Meedoen
In de regio Hart van Brabant is al gestart met het opstellen van de Regionale investeringsagenda. In
eerste instantie met een vijftal gemeenten en de waterschappen als koplopers. Deelname aan de
Regionale Investeringsagenda gebeurt op vrijwillige basis. Door deelname kunnen wij uitvoering
geven aan de door u vastgestelde door u vastgestelde beleidskaders. Deze kaders zijn dan ook het
uitgangspunt voor onze inbreng.
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5 oktober 2021

Vervolg
In de komende maanden zal meer duidelijk worden over de invulling van de Regionale
Investeringsagenda en zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken. Mocht u in de
tussentijd vragen hebben, zijn wij uiteraard altijd bereid om deze te beantwoorden.
Communicatie
De Regionale Investeringsagenda en het besluit dat alle regiogemeenten in Hart van Brabant hieraan
gaan deelnemen worden tevens toegelicht in de Nieuwsbrief Hart van Brabant die verschijnt in week
41.

Bijlagen
Geen.
__________________________________________________________________________________

