Besluitvorming algemeen bestuur inz moties Verenigde Vergadering van 19 maart 2016
Nummer Onderwerp
ALGEMEEN
M1
Scenario’s democratische sturing
binnen Regio HvB

M2

Kwalitatieve invulling Radendagen

Indiener(s)

Dictum

Besluit Verenigde Vergadering 19-03-2016

Besluit algemeen bestuur 01-04-2016

PvdA Midden-Brabant;
ondersteund door de fracties Lokaal
Tilburg, Voor Tilburg, en OPA (Tilburg)

Om in samenspraak met een delegatie van
bestuurders en raadsleden een aantal scenario’s te
ontwikkelen hoe er in de regio op een meer
democratische wijze vorm gegeven kan worden aan
meningsvorming en besluitvorming op dossiers die een
regionale aanpak verlangen en daarbij nadrukkelijk
nieuwe vormen van aanpak te betrekken (MRRD, MRE,
Arnhem/Nijmegen, Twenteraad en Dordtraad) en deze
scenario’s nog voor de zomer te presenteren, te
bespreken en voor besluitvorming aan te bieden aan
de leden van de Verenigde Vergadering.

Aanvaard,

Voorstel:
overnemen met de gemaakte opmerkingen.

Gilze en Rijen: fracties CDA,
Gemeentebelang, Kern 75, VVD, PvdA

-

-

-

M3

Kwalitatieve invulling Radendagen

CDA-fracties uit Dongen, Gilze en Rijen,
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op
Zand, Tilburg, Waalwijk

de Radendagen zodanig te organiseren dat
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid
tussen gemeenten uitgangspunt is;
beleidsvoorbereiding en sturing primair in het
portefeuillehoudersoverleg (met
verantwoordelijke wethouders van individuele
gemeenten) te organiseren en door de
portefeuillehouders verantwoording hierover
aan de gemeenteraden te laten afleggen;
besluitvorming en sturing via gemeenteraden
te laten plaatsvinden.

De Radendagen te gaan organiseren volgens een vast
programma. Dit programma dient informerend en
opiniërend van aard te zijn. Binnen het programma
dient de regio in verschillende sessies over de vier
pijlers
en jeugdzorg op eenduidige wijze te rapporteren over
de huidige stand van zaken en ontwikkelingen.
Eventuele besluitvorming en sturing blijft plaats
vinden via gemeenteraden en/of een verenigde
vergadering

met dien verstande:
- dat bestuurlijk is toegezegd dat
Tilburg University (Tamara Metze)zal
worden ingehuurd voor het doen
van onderzoek;
- dat de Verenigde Vergadering heeft
gevraagd bij de begeleiding van dat
onderzoek een klankbordgroep van
raadsleden te betrekken;
- dat bestuurlijk is toegezegd de
uitkomsten te bespreken tijdens een
Hart van Brabant Radendag (najaar).
Verworpen,
met dien verstande:
dat bestuurlijk is toegelicht,
- dat de organisatie van Radendagen
reeds gebeurt reeds op basis van
gelijkwaardigheid en in samenspraak
met klankbordgroep raden;
- dat beleidsvoorbereiding reeds
gebeurt via poho’s, met het AB als
finaal besluitvormend
bestuursorgaan op grond van GR;
- dat lokale terugkoppeling en
verantwoording een goede zaak is
maar een lokale aangelegenheid;
- dat raden inbreng hebben o.b.v. GR
en Wet gemeenschappelijke
regelingen, maar geen directe
regionale besluitvormingsbevoegdheid.
Aanvaard,
met dien verstande:
- dat de indiener tijdens de Verenigde
Vergadering voor aanvang van de
stemming het dictum van de motie
heeft gewijzigd: in plaats van
‘besluitvorming’ moet
‘bekrachtiging’ worden gelezen.

Voorstel:
verwerpen.

Voorstel:
overnemen met de aangebrachte wijziging in
het dictum.

Nummer Onderwerp
ALGEMEEN
M4
Open data

M5

M6

Lokaal doen wat lokaal kan

Lokaal doen wat lokaal kan

Indiener(s)

Dictum

Besluit Verenigde Vergadering 19-03-2016

Besluit algemeen bestuur 01-04-2016

Groen Linksaf (Waalwijk);
ondersteund door de Waalwijkse fracties
van Lokaal Belang, VVD, CDA, D66, PvdA,
ChristenUnie, Werknemersbelang en SGP;
GroenLinks Tilburg

In Hart van Brabant verband uit te spreken dat
bestaande data bestanden in principe openbaar zijn;
- hiervoor de open data principes te hanteren
(beschikbaar, gestructureerd, open
bestandsformaten en standaarden) en te
publiceren via bestaande infrastructuren,
bijvoorbeeld via data.overheid.nl;
- focus aan te brengen door te starten met
gegevens die bruikbaar zijn voor de sectoren
leisure, logistiek, zorg, energie en
maakindustrie;
- hierbij een vraag gestuurde aanpak te
hanteren door in overleg te treden met
potentiële gebruikers uit de samenleving,
onderwijs en bedrijfsleven
- bij het uitvoeren van de strategische agenda
zoveel mogelijk te streven naar lokale
uitvoering binnen de gemeenten;
- alleen daar waar samenwerking voordelen
biedt deze gemeente-overstijgend op te
pakken;
- voor de uitvoering van de WMO, re-integratie
op de arbeidsmarkt, lichte jeugdzorg,
veiligheid en woningbouw geen regionaal
beleid te ontwikkelen, maar waar nodig voor
regionale afstemming zorg te dragen.

Aanvaard,

Voorstel:
overnemen met de gemaakte opmerkingen.

Gilze en Rijen: fracties CDA,
Gemeentebelang, Kern 75, VVD, PvdA

CDA-fracties uit Dongen, Gilze en Rijen,
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op
Zand, Tilburg, Waalwijk

Bij het uitvoeren van de strategische agenda zoveel
mogelijk te streven naar lokale uitvoering binnen de
gemeenten. Alleen gezamenlijke projecten op te
pakken daar waar deze gemeenteoverstijgend dienen
te worden opgepakt en/of het algemeen bestuur van
Regio Hart van Brabant bereid is aan deze projecten
concrete doelstellingen te verbinden.

met dien verstande:
- dat bestuurlijk is toegelicht dat het
AB akkoord is met het ‘wat’, maar
het ‘hoe’ nog nader wil verkennen;
- daarom door het AB onder deze
motie wordt verstaan dat wordt
voorgesteld om samen met partners
uit onderwijs en bedrijfsleven in
Midpoint Brabant een
‘Proeftuinproject Open Data’ op te
zetten.

Verworpen,
met dien verstande,
dat bestuurlijk is toegelicht dat de motie
wordt ontraden met de volgende
overwegingen:
1) we willen geen superregio worden;
2) waar we synergie vinden door
samenwerking, moeten we dat vooral doen;
3) soms is er wetgeving die samenwerking
verplicht;
4) samenwerking is ook nodig om
ordeningskwesties met elkaar af te kaarten
om te voorkomen dat je elkaar nadelen
aandoet.
Verworpen.

Voorstel:
verwerpen met de gemaakte opmerkingen.

Voorstel:
verwerpen.

Nummer Onderwerp
MENS & SAMENLEVING
M7
Samenwerking sociaal domein

M8

Jeugdwerkloosheid

Indiener(s)

Dictum

Besluit Verenigde Vergadering 19-03-2016

Besluit algemeen bestuur 01-04-2016

Algemeen Belang (Oisterwijk),
ondersteund door Groen Links Tilburg

Om de handen in een te slaan en te sturen op meer
samenwerking in het sociale domein. Hierbij het
adagium ‘lokaal tenzij’ los te laten en voortaan te
spreken van ‘regionaal omdat’.

Aanvaard,

Voorstel:
overnemen met de gemaakte opmerkingen

Gemeentebelangen Heusden;
ondersteund door de Heusdense fracties
DMP Heusden, D66, PvdA, CDA,
Heusden Eén

Om in regionaal verband tot een gemeenschappelijke
afspraak te komen waarbij gemeenten zelf een aantal
werkervaringsplekken (bijvoorbeeld één plek per
10.000 inwoners) in de eigen gemeentelijke
organisatie gaan creëren.

M9

Inclusieve arbeidsmarkt

PvdA Midden-Brabant;
ondersteund door de fracties Lokaal
Tilburg, Voor Tilburg, en OPA (Tilburg)

Eenduidig in de strategische agenda en in de
uitvoeringsprogramma’s te spreken over een
inclusieve arbeidsmarkt en daarop de tekst van de
agenda op aan te passen.

M10

Verenigingen

Dongen: fracties Volkspartij Dongen, CDA,
VVD, PvdA, Democratisch Podium, Lijst
Breugelmans

In 2016 met een plan te komen waarin de kracht van
verenigingen en hun vrijwilligers en hun effect op de
samenleving in de regio word versterkt door
1) verenigingen en hun vrijwilligers in regionaal
verband te ondersteunen waar dit mogelijk is;
2)deze ondersteuning een plaats te geven in de sociale
structuren rondom hetuitvoeringsprogramma op het
gebied van zorg en ondersteuning en op het gebied
van participatie;
3) Samenwerking tussen verenigingen in de Regio Hart
van Brabant te bevorderen door kennisdeling.

met dien verstande dat bestuurlijk is
toegelicht dat men de motie overnemen in
die zin,
dat we toezeggen dat we een proces
organiseren, waarin de portefeuillehouders
die actief zijn in het sociale domein wordt
gevraagd om over de totale breedte van de 3
decentralisaties de balans op te maken van
de maatschappelijke opgaven, hun
complexiteit, en voor welke vraagstukken
een regionale samenwerking een
meerwaarde zou kunnen zijn;
en vervolgens in een themasessie net na de
zomer te bespreken wat we nu wel of juist
niet samen verder doen in het totale sociale
domein.
Aanvaard,
met dien verstande dat bestuurlijk is
toegelicht dat het een gezamenlijke
regionale ambitie is om jeugdwerkloosheid
terug te dringen.
Aanvaard.

Verworpen,
met dien verstande dat bestuurlijk is
toegelicht
- dat het bestuur wel wil verkennen of
de ondersteuning van het
verenigingsleven een plaats kan
krijgen in het project preventie en
vroegsignalering;
- en dat de motie in die zin en deze
vorm daarom te vroeg komt.

Voorstel:
overnemen met de gemaakte opmerking.

Voorstel:
overnemen.

Voorstel:
verwerpen met de gemaakte opmerkingen.

Nummer Onderwerp
MENS & SAMENLEVING
M11
Healthcare onderwijs

M12

Opdrachtgeverschap

LEEFOMGEVING & MILIEU
M13
Regionaal Huisvestingsbeleid voor
verschillende doelgroepen

M14

Huisvesting Oost-Europese
werknemers

M15

Huisvesting arbeidsmigranten

Indiener(s)

Dictum

Besluit Verenigde Vergadering 19-03-2016

Besluit algemeen bestuur 01-04-2016

Dongen: fracties Volkspartij Dongen, CDA,
VVD, PvdA, Democratisch Podium, Lijst
Breugelmans

De ambitie van de gemeente Dongen om
gastgemeente te zijn op het gebied van
zorginitiatieven en zorginnovaties en op het gebied
van onderwijs op het gebied van zorg te ondersteunen
en nadrukkelijk te betrekken bij verdere planvorming.

Verworpen,

Voorstel:
verwerpen met de gemaakte opmerking.

CDA-fracties uit Dongen, Gilze en Rijen,
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op
Zand, Tilburg, Waalwijk

Om het volgende te betrekken bij de concept
Strategische Meerjarenagenda die vervolgens aan de
gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling
zal worden aangeboden voor zienswijzen:
in 2020 stelt de geëmancipeerde burger zich zo
mogelijk op als opdrachtgever van de overheid en
(zorg)partners, waarbij de toegankelijkheid voor
iedereen, ook de zwakkeren in de samenleving, wordt
gewaarborgd.

Pro3 (Loon op Zand)

Zo spoedig mogelijk (vóór de begrotingsbehandeling
Aanvaard,
van HvB) een plan van aanpak op te stellen dat leidt
tot een concreet uitvoeringsprogramma waarin alle 9
met dien verstande
gemeenten van de regio Hart van Brabant zich via een
- dat bestuurlijk is toegelicht dat men
convenant verbinden om de huisvestingsproble-matiek
onderschrijft dat de huisvestingsdaadwerkelijk aan te pakken en dit uit te drukken in
problematiek van arbeidsmigranten
concrete voornemens in re-gionale en gemeentelijke
en vergunninghouders de hoogste
bouwvoornemens- en voorzieningen voor de periode
prioriteit heeft;
tot en met 2020.
- dat het noodzaak is om daarvoor een
plan van aanpak op te stellen met de
focus op probleemoplossing;
- dat daarbij niet op voorhand voor
het middel convenant wordt
gekozen.
Binnen een jaar met een uitvoeringsprogramma te
Aanvaard,
komen, waarin concrete voorstellen worden gedaan
om deze problematiek aan te pakken.
waarbij bestuurlijk dezelfde opmerkingen als
inzake motie 13 zijn geplaatst.
- te erkennen dat het vraagstuk van de
Aanvaard,
huisvesting arbeidsmigranten een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is;
waarbij bestuurlijk dezelfde opmerkingen als
- uitwerking aan deze erkenning te geven door
inzake motie 13 zijn geplaatst.
in Hart van Brabant-verband op korte termijn
te werken aan een brede oplossing van dit
vraagstuk en dit in te brengen in de
Strategische meerjarenagenda 2016-2020 van
de Regio Hart van Brabant;
- in een regionaal convenant als uitwerking van
het Regionaal Woonkader hieromtrent de
benodigde doelstellingen en afspraken te
formuleren.

PrO (Oisterwijk);
Ondersteund door de Oisterwijkse fracties
Algemeen Belang, VVD en Partij Gemeente
Belangen.
Groen Linksaf (Waalwijk);
ondersteund door de Waalwijkse fracties
van Lokaal Belang, VVD, CDA, D66, PvdA,
ChristenUnie, Werknemersbelang en SGP,
GroenLinks Tilburg

met dien verstande dat bestuurlijk is
toegezegd dat men de ambitie van Dongen
wil meenemen bij de positionering van de
Care agenda.
Aanvaard.

Voorstel:
overnemen.

Voorstel:
Overnemen met de gemaakte opmerkingen.

Voorstel:
overnemen met de gemaakte opmerkingen.

Voorstel:
overnemen met de gemaakte opmerkingen.

Nummer Onderwerp
LEEFOMGEVING & MILIEU
M23
Vluchtelingen in Midden Brabant

Indiener(s)
GroenLinks Tilburg,
ondersteund door Groen Linksaf Waalwijk

Dictum
-

-

-

-

M16

M17

Integrale gebiedsopgave

Bereikbaarheid

PvdA Waalwijk;
ondersteund door de Waalwijkse fracties
Lokaal Belang, VVD, CDA, GroenLinksaf,
D66, PvdA, ChristenUnie,
Werknemersbelang en SGP

Dongen: fracties CDA, Volkspartij Dongen,
VVD, PvdA, Democratisch Podium, Lijst
Breugelmans

-

-

Te erkennen dat het vraagstuk van de
huisvesting en opvang van vluchtelingen roept
om actie,
Te erkennen dat de uitvoering van deze
erkenning vooral lokaal dient te gebeuren,
Te erkennen dat lokaal ieder tenminste naar
rato zijn eerlijke deel van de opvang moet
realiseren. Hetzij door het leveren van extra
opvangmogelijkheden voor statushouders
boven de normale taakstelling, danwel
anderszins door het bieden van
opvangmogelijkheden van vluchtelingen.
Hierbij regionaal zaken af te stemmen in een
nieuw op te starten Poho Vluchtelingen. Dit
ook om een integrale aanpak mogelijk te
maken.
Bij deze uitwerking de discussie rondom grooten kleinschaligheid te vermijden, maar hierbij
de term “eigenschaligheid” te gebruiken en
dat elke gemeente ten minste naar rato zijn
aandeel levert.
de Strategische Meerjarenagenda gewijzigd
vast te stellen zodanig dat het belang van
integrale gebiedsopgaven wordt onderkend en
beschreven;
de 3 integrale gebiedsopgaven te weten A58zone, Loonse en Drunense Duinen (nationaal
Park en de schil eromheen) en het gebied
rondom de N261 in de uitvoeringsperiode
2016-2017 uit te werken.

In het uitvoeringsprogramma Hart van Brabant
nadrukkelijk op te nemen:
1. Het in kaart brengen van knelpunten van het
openbaar vervoer voor studenten en forenzen tussen
de aangesloten gemeenten/kleine kernen en de
onderwijsinstellingen, Leisure en logistieke hotspots in
Hart van Brabant. De regio verbetert openbaar vervoer
door actieve lobby bij de provincie.
2. Zorg te dragen voor een optimale ontsluiting en
bereikbaarheid van de regio en de bereikbaarheid van
Leisure-voorzieningen en bedrijventerreinen die past
bij de ambities van de regio op dit gebied.

Besluit Verenigde Vergadering 19-03-2016

Besluit algemeen bestuur 01-04-2016

Aanvaard,

Voorstel:
overnemen,
waarbij het algemeen bestuur besluit tot het
instellen van een Regiegroep Verhoogde
Asielinstroom Hart van Brabant, waarin
tenminste zitting hebben de burgemeesters
en de portefeuillehouders ROV.

waarbij bestuurlijk is toegelicht
- dat hierover ook onlangs een
bijeenkomst is geweest van de
burgemeesters met de Commissaris
van de Koning,
- dat er een breed bewustzijn is dat
iedere gemeente zijn steentje aan
het oplossen van het
vluchtelingenvraagstuk moet
bijdragen,
- en dat hierover zowel tussen de
regiogemeenten als met de provincie
nadere gesprekken en afspraken
volgen.

Verworpen,
met dien verstande dat bestuurlijk is
toegelicht
- dat het aanwijzen van het gebied
N261 als een afzonderlijke en derde
gebiedsopgave in 2016/2017 niet
noodzakelijk en uitvoerbaar wordt
geacht;
- dat wel wordt bekeken of de N261
kan worden betrokken bij het gebied
rondom de Loonse en Drunense
Duinen (inclusief schil).
Tijdens de vergadering is door de indieners
verzocht om de motie niet in deze vorm,
maar gesplitst in deel 1 en deel 2 in te dienen
voor stemming.
Deze zijn als moties 26 en 27 in stemming
gebracht.

Voorstel:
verwerpen met de gemaakte opmerkingen.

Nvt

Nummer Onderwerp
LEEFOMGEVING & MILIEU
M26
Bereikbaarheid

Indiener(s)

Dictum

Besluit Verenigde Vergadering 19-03-2016

Besluit algemeen bestuur 01-04-2016

Dongen: fracties CDA, Volkspartij Dongen,
VVD, PvdA, Democratisch Podium, Lijst
Breugelmans

Aanvaard.

Voorstel:
overnemen.

M27

Dongen: fracties CDA, Volkspartij Dongen,
VVD, PvdA, Democratisch Podium, Lijst
Breugelmans

In het uitvoeringsprogramma Hart van Brabant
nadrukkelijk op te nemen:
Het in kaart brengen van knelpunten van het openbaar
vervoer voor studenten en forenzen tussen de
aangesloten gemeenten/kleine kernen en de
onderwijsinstellingen, Leisure en logistieke hotspots in
Hart van Brabant. De regio verbetert openbaar vervoer
door actieve lobby bij de provincie.
In het uitvoeringsprogramma Hart van Brabant
nadrukkelijk op te nemen:
Zorg te dragen voor een optimale ontsluiting en
bereikbaarheid van de regio en de bereikbaarheid van
Leisure-voorzieningen en bedrijventerreinen die past
bij de ambities van de regio op dit gebied.

Aanvaard,

Voorstel:
overnemen met de gemaakte opmerking;
en constaterende dat uit de volledige tekst
van de motie blijkt dat het dictum moet
worden gelezen in relatie tot de
laatstgenoemde overweging dat “het
stimuleren van openbaar vervoer een
gunstige uitwerking heeft op het milieu en
op de belasting van het wegennet”.
Voorstel:
verwerpen met de gemaakte opmerking.

M18

Bereikbaarheid

Winkelleegstand

CDA (Goirle)

-

-

M24

M19

Duurzame logistieke hotspot

Leisure (Loonse en Drunense
Duinen)

GroenLinks Tilburg,
ondersteund door Groen Linksaf Waalwijk

Gemeentebelangen Heusden

-

in de meerjarenagenda het uitgangspunt op te
nemen dat er slechts winkeloppervlakte
toegevoegd zal worden aan het bestaande bij
een aangetoonde behoefte;
de gedachte nadrukkelijker te onderschrijven
dat de ontwikkeling van de één niet mag gaan
ten koste van de ander.

Te werken aan een haalbare doelstelling; de
meest duurzame logistieke hotspot
- De oningevulde opmerking op blz 12; "we
hebben aandacht voor de invloed van logistiek
op leisure", nader uit te werken
- Op blz 12 bij § duurzaamheid; de kansen van
een duurzame logistieke hotspot verder uit te
werken
- Als nieuw project binnen de sectoren logistiek
en smart industry op te nemen: de triple helix
maken een actieplan om de regio Hart van
Brabant de meest duurzame logistieke sector
van Nederland te laten zijn.
Om i.o.m. alle aan het duingebied grenzende
gemeenten en zo nodig andere betrokken organisaties
te onderzoeken of gekomen kan worden tot (verdere)
harmonisering van regelgeving in de diverse
aangrenzende gemeenten.

met dien verstande dat bestuurlijk is
aangegeven dat de regio uiteindelijk geen
zeggenschap heeft over de ontsluiting en
bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Verworpen,
met dien verstande dat bestuurlijk is
opgemerkt dat op basis van de toepassing
van de “Ladder voor duurzame
verstedelijking” het al zo is dat er slechts op
basis van aangetoonde behoefte
winkeloppervlakte wordt toegevoegd.
Verworpen,

Voorstel:
verwerpen.

met de opmerking, dat de indiener tijdens de
Verenigde Vergadering voor aanvang van de
stemming de overwegingen bij en het dictum
van de motie heeft gewijzigd:
de eerste zinsnede “de wens om logistieke
hotspot nr 1 te worden een buitengewoon
ambitieuze (wellicht onhaalbare) wens
is”(overweging) c.q. “te werken aan een
haalbare doelstelling; de meest duurzame
logistieke hotspot” (dictum) is komen te
vervallen.
Aanvaard,
Voorstel:
overnemen met de gemaakte opmerking.
waarbij bestuurlijk is opgemerkt dat op
grond van de gezamenlijke Duinverordening
van de vijf aan de duinen grenzende
gemeenten harmonisering van regelgeving
reeds nadrukkelijk inzet is.

Nummer Onderwerp
ECONOMIE
M20
Leisure

M21

M25

Leisure (waterrecreatie)

Green Car Valley in Zuid-Nederland

Indiener(s)

Dictum

Besluit Verenigde Vergadering 19-03-2016

Besluit algemeen bestuur 01-04-2016

Dongen: fracties Lijst Breugelmans,
Volkspartij Dongen, CDA, VVD, PvdA,
Democratisch Podium

Om het volgende te betrekken bij de concept
Strategische Meerjarenagenda welke vervolgens aan
de gemeenteraden van de gemeenschappelijke
regeling zal worden aangeboden voor zienswijzen:
- bij het ontwikkelen van de leisure in Midden
Brabant wordt nadrukkelijk ook ingezet op
recreatiemogelijkheden die de regio heeft
buiten de grote recreatieondernemingen,
wellicht mede als spin-off daarvan en;
- neemt het initiatief tot het ontwikkelen van
een samenhangend geheel van ‘kleine’
recreatie rond thema’s zoals geschiedenis van
leer- schoen en textielindustrie en hun relatie
met het landschap, de agro-recreatie en
landschapsrecreatie etc., waaraan alle
gemeenten in de regio kunnen participeren.
Om in overleg met het bedrijfsleven te bevorderen dat
er gezocht wordt naar mogelijkheden om de
meerdaagse verblijfsrecreatie van watertoeristen te
bevorderen.

Aanvaard,

Voorstel:
overnemen en verwerken zoals opgemerkt.

Gemeentebelangen Heusden

GroenLinks Tilburg,
ondersteund door Groen Linksaf Waalwijk

Om in samenspraak met andere regio’s in Zuid
Nederland, met ondernemers en onderwijs te zoeken
naar de mogelijkheden om in Zuid Nederland te
komen tot een concreet uitvoeringsprogramma dat
leidt tot Green Car Valley.

waarbij bestuurlijk is opgemerkt dat dit
aansluit bij
- de Strategische Meerjarenagenda,
werving van nieuwe vestigers en
bevorderen van (cross-sectorale)
samenwerking tussen bestaande
bedrijven (via het House of Leisure);
- het regionale project slow leisure,
dat specifiek gericht is op de
recreatiemogelijkheden in de regio
buiten de grote ondernemingen.

Aanvaard,
waarbij bestuurlijk is opgemerkt dat dit
aansluit bij de werving van nieuwe vestigers
en bevorderen van (cross-sectorale)
samenwerking tussen bestaande bedrijven
(via het House of Leisure).
Verworpen,
met dien verstande dat bestuurlijk is
toegelicht
- dat we binnen Hart va Brabant en
Midpoint Brabant vanzelfsprekend
altijd oog houden voor nieuwe
economische kansen en
samenwerkingen,
- maar dat het toevoegen van een
extra specifiek uitvoeringsprogramma op dit moment niet
zinvol wordt geacht.

Voorstel:
overnemen en verwerken in het conceptuitvoeringsprogramma onder de activiteit
“medegebruik havens voor recreatievaart”.

Voorstel:
verwerpen.

Nummer Onderwerp
FINANCIERING
M22
Hoogte bijdrage per inwoner

Indiener(s)

Dictum

CDA-fracties uit Dongen, Gilze en Rijen,
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op
Zand, Tilburg, Waalwijk

De bijdrage per inwoner in de periode 2016-2020 gelijk Verworpen,
te houden aan het niveau van 2016 en maximaal te
verhogen met een inflatiecorrectie volgens de
Waarbij bestuurlijk de opmerking is gemaakt
consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.
- dat taken en geld met elkaar
verbonden blijven;
- dat de bijdrage afhankelijk moet zijn
van wat je binnen de regionale
samenwerking met elkaar doet;
- dat een andere index wordt
gehanteerd voor de inflatiecorrectie.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant d.d. 1 april 2016,

Mr. P.G.A. Noordanus

S.P.F. Kapitein

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Programmamanager Regio Hart van Brabant

Besluit Verenigde Vergadering 19-03-2016

Besluit algemeen bestuur 01-04-2016
Voorstel:
verwerpen met medeneming van de
gemaakte opmerkingen.

