MOTIE
Verenigde Vergadering 25 mei 2019
Onderwerp/Thema: Uitvoeringsprogramma

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. Zij 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:
 de uitwerking van de in 2016 vastgestelde SMA in een concreet uitvoeringsprogramma niet
heeft plaatsgevonden;
 niet duidelijk is of en hoe de toen vastgestelde moties door het Algemeen Bestuur zijn
uitgevoerd;
 het ontbreekt aan een evaluatie van de eerder vastgestelde SMA;
 in de nieuwe SMA bij elk programma doelen, activiteiten en indicatoren zijn opgenomen,
waar op de schaal van de regio invloed kan worden uitgeoefend.
overwegende dat:
 de SMA uitgangspunten en kaders bevatten die voor de deelnemende gemeenten voor wat
betreft de samenwerking leidend zijn;
 het voor de deelnemende gemeenten duidelijk moet zijn op welke wijze de SMA in de nog
vast te stellen uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd;
 de in het uitvoeringsprogramma opgenomen indicatoren SMART moeten worden
geformuleerd, waarbij tevens wordt aangegeven wanneer een bepaalde activiteit wordt
opgestart (zodat de deelnemende gemeenten hun eigen programma’s hierop kunnen
afstemmen) en wat hiervoor de benodigde budgetten zijn.
verzoekt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant:
 in het uitvoeringsprogramma – naast nulmetingen en streefgetallen – tevens aan te geven
wanneer een bepaalde activiteit wordt opgestart, moet zijn gerealiseerd en wat de stand van
zaken is;
 jaarlijks bij het toezenden van de jaarstukken hierover verantwoording af te leggen.
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