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Onderwerp:  
Eindrapportage onderzoek naar de toekomst van de regionale samenwerking in de regio Hart van 
Brabant 
 
Inleiding 
Het algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant heeft op 5 december 2019 besloten om een 
onderzoek in te stellen naar de governance van regio Hart van Brabant. Eén van de redenen daarvoor 
was de motie die tijdens de behandeling van de Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) in 
de Verenigde Vergadering op 25 mei 2019 is 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 2020 heeft het algemeen bestuur, Tilburg University de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van 
een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking in regio Hart van Brabant. Een afvaardiging 
van de negen gemeenteraden, colleges en ambtelijke organisaties is betrokken geweest bij het 
onderzoek.   
 
Door middel van deze raadsinformatiebrief willen we u informeren over de eindrapportage van het 
onderzoek naar de toekomst van de regionale samenwerking in de regio Hart van Brabant, het 
persbericht dat hierover op donderdag 25 februari wordt verspreid en het vervolgproces.  
 
Kennisnemen van 

- Eindrapportage: Balanceren, verbinden en schakelen. Een onderzoek naar de toekomst 
van regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant, bijlage 1 

- Persbericht: Rapport over toekomst van samenwerking in Regio Hart van Brabant 
“Balanceren, verbinden en schakelen”, bijlage 2 

- Vervolgproces, van consultatie naar besluitvorming (zie RIB) 
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Onderzoek naar de toekomst van de samenwerking in de regio Hart van Brabant 
 
Opdracht aan Tilburg University 
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.  
 
Eindrapportage balanceren, verbinden en schakelen 
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. 
 

 
Drie dimensies met de uitdagingen zoals beschreven in het rapport.  

 
Vervolgens wordt een aantal mogelijke (voorkeurs)scenario’s en strategische keuzen beschreven. 
Deze kunt u lezen in de bijgaande eindrapportage.  
 
Het uitbrengen van een advies maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Om te komen tot een 
inhoudelijk besluit is daarom een vervolgproces uitgewerkt.   
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Vervolgproces, van consultatie naar besluitvorming 
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. In het vervolgproces 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 (25 februari 2021)  
 
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).  

• 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 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 Vergadering1 (mei 2021) De Verenigde Vergadering wordt in de 
gelegenheid gesteld zich over de rapportage uit te spreken. Formeel is het zo, dat de Verenigde 
Vergadering bijeen wordt geroepen indien tenminste 3 raden daartoe verzoeken.  
 
Besluitvormingsfase  
• Vaststelling van voorgenomen besluit met concept raadsvoorstel door het algemeen bestuur (juni 
2021) Aan de hand van de uitgebrachte adviezen en gehoord de Verenigde Vergadering stelt het 
algemeen bestuur een zogenoemd voorgenomen besluit vast met betrekking tot de rapportage en 
de voorgestane strategische keuzes.  
 
• Zienswijzeprocedure van de raden (juli-oktober 2021) De colleges wordt gevraagd 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). Rekening houdend met het zomerreces en het vergaderschema van de 
raden zal deze processtap tot oktober in beslag nemen. 
 
• Finale besluitvorming (november 2021) Na ontvangst en beoordeling van alle verkregen reacties zal 
finale besluitvorming door het algemeen bestuur plaatsvinden.  

 
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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Voorbereiding in beeldvormende vergadering 
In overleg met de regiegroep wordt gekeken of het mogelijk is om de rapportage te bespreken in een 
beeldvormende vergadering. Op die manier kan invulling gegeven worden aan de voorbereiding op 
de Verenigde Vergadering en de formele besluitvorming. Ook kan dan de vraag aan de orde komen 
wat er op lokaal niveau gedaan kan worden om de rapportage een praktisch vervolg te geven.  
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Eindrapportage: Balanceren, verbinden en schakelen. Een onderzoek naar de toekomst van 
regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant 
Bijlage 2: Persbericht: Rapport over toekomst van samenwerking in Regio Hart van Brabant 
“Balanceren, verbinden en schakelen”, bijlage 2 
 


