MOTIE
Verenigde Vergadering 25 mei 2019
Onderwerp/Thema: Voorstel tot wijziging proces totstandkoming strategische meerjaren agenda (SMA)
Regio Hart van Brabant (zoals verwoord in Inleiding en Achtergrond)

Op grond van artikel 11, derde lid van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, stelt
het algemeen bestuur elke vier jaar een strategische agenda op voor de regio. Het raadpleegt
hiervoor de gemeenteraden. De Verenigde Vergadering van de regio Hart van Brabant, bijeen op
grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, heeft kennis
genomen van de concept strategische meerjarenagenda 2019-2023 van het algemeen bestuur.
De Verenigde Vergadering van Regio Hart van Brabant,
in vergadering bijeen op 25 mei 2019,
constateert dat:
 in de concept-SMA wordt aangegeven dat de programma’s, doelen, activiteiten en
indicatoren tot stand zijn gekomen, onder aanvoering van de negen gemeentes in de regio
Hart van Brabant, in nauwe samenwerking met elkaar en met diverse relevante
belangengroeperingen en –organisaties én door “vele gesprekken met organisaties en
partijen uit de regio” (zie: “Achtergrond”, pag. 3 en 4);
 in de praktijk inderdaad overleg en samenwerking is geweest, onder meer in de vorm van
verschillende bijeenkomsten (radenavonden, klankbordgroep);
 de participatie van de gemeenteraden tijdens deze bijeenkomsten minder was dan verwacht.
Er is veel informatie gedeeld, maar het was met name eenrichtingsverkeer vanuit het
algemeen bestuur naar de raden. Ook de werkvorm van bijeenkomsten was niet
bevorderend voor de participatie; de afspraken die zijn gemaakt in de klankbordgroep over
de werkvorm zijn niet gerealiseerd.
overwegende dat:
 de 3 taken van de raad (kaders stellen, controleren, volksvertegenwoordiging) moeten ook in
de regio uitgevoerd kunnen worden;
 de afstand tussen de regio en de gemeenteraden klein moet zijn en overbrugbaar;
 een strategische agenda pas echt democratisch tot stand komt en democratisch
gelegitimeerd is als er sprake is van participatie door de gemeenteraden in de regio en door
inwoners. Participatie in de vorm van meedenken, meebeslissen en mee-evalueren;
 In het proces van totstandkoming van de SMA deze participatie optimaal moet worden
ingevuld en gefaciliteerd;
 participatie ook tijdens de uitvoering van de programma’s van het SMA gewaarborgd en
gefaciliteerd moet zijn;
verzoekt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant:
 om te onderzoeken op welke wijze de participatie van gemeenteraden en inwoners in onze
regio Hart van Brabant versterkt en geborgd kan worden bij de uitvoering van de
voorliggende SMA en de totstandkoming van de volgende (concept-)SMA.




In dit verband mee te nemen: de mogelijkheid voor het instellen van een regioraad of een
regiogriffier.
In dit verband mee te nemen: voorstellen voor het evalueren en borgen van de gemaakte
afspraken rondom de nieuwe werkwijze.
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Moties kunnen tot uiterlijk 23 april 2019 worden ingediend bij de griffier van de gemeente Tilburg via gerard.vrenken@tilburg.nl

Deze motie werd in de Verenigde Vergadering van 25 mei 2019
aangenomen / verworpen met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.

Voorzitter

secretaris

