Aan de raden van de deelnemende gemeenten
van Regio Hart van Brabant
Tilburg, 13 mei 2019
onderwerp:
bijlagen:
kenmerk:

Voorbereiding op de Verenigde Vergadering 25 mei
1 (overzicht moties)
HK/SK/2019-48

Geachte raad,
Zaterdag 25 mei a.s. vindt de Verenigde Vergadering plaats over onze regionale concept
strategische meerjarenagenda 2019-2023 “Kloppend hart van metropoolregio Brabant”. De
afgelopen weken hebben we in totaal 20 moties ontvangen. Een overzicht daarvan treft u aan in
de bijlage. De moties zijn verdeeld naar drie categorieën: moties van algemene strekking (8x) ,
moties inzake het fysiek domein (8x) en moties inzake het sociaal domein (4x).
De volledige versies van alle moties, inclusief overwegingen, zijn te raadplegen via het
downloadcentrum van onze website.
Aanmeldingen
De Verenigde Vergadering is in de Glazen Zaal op de eerste verdieping van de LocHal (Seats2Meet),
Burgemeester Brokxlaan 1000, Spoorzone Tilburg. Mocht u uw aanwezigheid nog niet aan ons
hebben doorgegeven dan verzoeken wij u om dat alsnog te doen via DEZE LINK.
Programma
In verband met het aantal ingediende moties is besloten om het aanvangstijdstip van de vergadering
met een half uur te vervroegen. Het programma is dan als volgt.
08.45 uur:
09.30 uur:
09.35 uur:
09.45 uur:
09.50 uur:
10.15 uur:
11.15 uur:
11.30 uur:
12.30 uur:
13.00 uur:
13.05 uur:
14.00 uur:

Inloop en registratie.
Opening Verenigde Vergadering
Toelichting op werkwijze stemming (Legal Voting tool)
Inleiding door voorzitter Theo Weterings
Prelude: algemeen debat over ambities en beleid strategische meerjarenagenda
Moties van algemene strekking
Minibreak
Moties inzake het fysiek domein
Moties inzake het sociaal domein
Afsluiting Verenigde Vergadering
Lunchbuffet
Einde programma
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Registratie
Bij aankomst in de LocHal (eerste verdieping) dienen alle raadsleden zich eerst te melden bij de
registratietafels. Dit in verband met:
- het tekenen van de presentielijst;
- de ontvangst van uw naambadge;
- de ontvangst van uw unieke persoonlijke inlogcode voor de stem-tool (waarover zo
meer).
Per gemeente wordt er een registratiepunt voor u ingericht en wordt u door medewerkers van
uw griffie ontvangen.
De vergadering
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van onze regio, Theo Weterings. Hij wordt daarin
inhoudelijk bijgestaan door de voorzitters van de regionale portefeuillehoudersoverleggen
(poho’s) en technisch ondersteund door programmadirecteur Bas Kapitein en griffier Gerard
Vrenken. Wij zorgen voor voldoende microfoons in de zaal om uw bijdragen aan het debat te
kunnen doen.
Aanmelding spreektijd algemeen debat
Voorafgaand aan de behandeling van de specifieke moties nodigen wij u uit om u in algemene zin
inhoudelijk uit te spreken over de ambities voor onze regionale samenwerking in Hart van Brabant.
Op welke onderwerpen acht u samenwerken op regionale schaal essentieel c.q. relevant? Wat voor
een soort van samenwerking willen we met elkaar zijn? Leest u dat in voldoende mate terug in de
geformuleerde strategische meerjarenagenda 2019-2023?
Wilt u hierover in de Verenigde Vergadering het woord voeren? Dan vragen wij u om daarvoor vooraf
spreektijd aan te vragen. Dat kan door een kort bericht aan info@regio-hartvanbrabant.nl met
vermelding van uw naam, gemeente, fractie en onderwerp. Graag aanmelden vóór 22 mei 2019.
Behandeling moties
De moties zullen per blok worden behandeld, te weten:
- moties van algemene strekking;
- moties inzake het fysieke domein;
- moties inzake het sociaal domein.
Bij aanvang van behandeling krijgt de indiener (of een woordvoerder van een grotere groep
indieners) kort, maximaal 1 minuut, gelegenheid om de motie toe te lichten. Daarna volgt het
debat en de reactie van de regiobestuurders. Tijdens de vergadering worden het onderwerp en
dictum van de moties op het scherm in de zaal getoond. Er zijn géén papieren exemplaren van
de moties voor u beschikbaar.
We bespreken alle moties binnen één blok alvorens er tot stemming wordt overgegaan.

Stemming
Ieder aanwezig raadslid heeft in de Verenigde Vergadering één stem (per motie). Gelet op het
grote aantal stemgerechtigden is besloten om te werken met de Legal Voting tool, ontwikkeld
door PresentersWall.
Om te kunnen stemmen krijgt u direct voorafgaand aan de vergadering bij onze ontvangstbalie een
persoonlijke code uitgereikt en is uw (smart-)telefoon of tablet nodig. Tijdens de Verenigde
Vergadering kunt u met uw telefoon (of tablet) naar de website www.stemhvb.nl gaan die voor het
stemmen is ingericht (deze website is overigens nu nog niet actief). Daar kunt u met uw persoonlijke
code inloggen, zodat uw stempagina zichtbaar wordt. De Wifi code van de locatie krijgt u
voorafgaand aan de vergadering en zal ter plekke ook genoemd worden. Voordat we beginnen met
stemmen krijgt u nog een technische toelichting en wordt met een fictieve voorbeeld-motie een test
uitgevoerd, zodat u kunt ontdekken hoe het werkt.
Mocht u onverhoopt geen smartphone of tablet hebben, dan horen wij dat graag al bij uw
aanmelding voor de vergadering, zodat wij voor een oplossing kunnen zorgen.
Tijdens de vergadering worden de totalen van de stemmen voor en tegen iedere motie direct
bekendgemaakt alsmede een uitsplitsing naar gemeenten. Verder zal na afloop van de
vergadering een eindrapportage over de uitgebrachte stemmen worden opgemaakt.
Een motie, die op 25 mei a.s. tijdens de Verenigde Vergadering bij meerderheid van stemmen
(en uitgaande van het behalen van het aanwezigheidsquorum van 110 raadsleden) wordt
aangenomen geldt als een zwaarwegend advies van de regionale raadsleden aan het algemeen
bestuur.
Registratie in beeld en geluid
De Verenigde Vergadering van 25 mei zal integraal in beeld en geluid worden geregistreerd.
Deze weergave zal als verslag op de website van Regio Hart van Brabant worden geplaatst.
Route en parkeren
De LocHal is heel goed bereikbaar via het openbaar vervoer naar centraal station Tilburg. Mocht
u toch met de auto komen, dan kunt u tegen betaling terecht bij de parkeervoorzieningen in de
Spoorzone (Burgemeester Brokxlaan) of uitwijken naar de parkeergarages De Knegtel of Tivoli.
Het parkeerterrein voor Gebouw 88 is niet beschikbaar in verband met een evenement. Gelet
op het verwachte aantal gasten bevelen wij carpoolen van harte aan.
Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N. Weterings
Voorzitter Regio Hart van Brabant

S.P.F. Kapitein
Programmadirecteur Regio Hart van Brabant

