MOTIE
Onderwerp/Thema:

Verenigde Vergadering 25 mei 2019
Informatieverstrekking over uitvoering van de SMA aan
gemeenteraden

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:
 In de SMA de regionale ambitie tot uitvoering wordt gebracht in drie deelprogramma’s , (1)
Mens & Samenleving, (2) Leefomgeving & Milieu en (3) Economie;
 Per deelprogramma doelstellingen gedefinieerd zijn voor de periode tot 2023;
 Doelstellingen zijn geselecteerd op basis van toepasbaarheid bij de regionale ambitie van
brede welvaart en waarbij rekening is gehouden met de mate van meetbaarheid op zowel
gemeente- als regioniveau;
 In uitvoeringsprogramma’s en begrotingen de doelen en activiteiten verder uitgewerkt
worden naar financiën en projecten;
overwegende dat:
 Van belang is dat gemeenteraden actief geïnformeerd blijven over de voortgang van
genoemde deelprogramma’s en de uitwerking in de uitvoeringsprogramma’s en begrotingen
van doelen en activiteiten naar financiën en projecten;
verzoekt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant:
 De gemeenteraden periodiek minstens één maal per jaar te informeren over de stand van
zaken binnen de deelprogramma’s met betrekking tot voortgang, wijzigingen en financiële
inzet;
 De informatie over voortgang m.b.t. doelen en activiteiten per deelprogramma
samenvattend online en dynamisch ter beschikking te stellen van de gemeenteraden en
andere belanghebbenden (maatschappelijke stakeholders);
 Belangrijke wijzigingen tijdig aan de gemeenteraden te melden en toe te lichten.
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Deze motie werd in de Verenigde Vergadering van 25 mei 2019
aangenomen / verworpen met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.
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Toelichting Motie
Informatieverstrekking over uitvoering van de SMA aan gemeenteraden
De motie sluit aan bij de motie over bevordering betrokkenheid bij Raden middels de
Klankbordgroep. Het Algemeen Bestuur wordt verzocht de gemeenteraden te infomeren
over de voortgang van de verschillende deelprogramma’s binnen het SMA.
De informatie over de voortgang m.b.t. de doelen, indicatoren en activiteiten samenvattend
weer te geven en deze steeds online bereikbaar te maken voor de gemeenteraden.
Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de wens om (tussen-)resultaten te monitoren
van de beoogde doelen en de gebruikte indicatoren.
Tevens wordt tegemoet gekomen aan de wens van raden om vroegtijdig op de hoogte te
worden gesteld van de uitvoering van de SMA.
In de lijn van de motie “Bevordering betrokkenheid middels de Klankbordgroep” wordt de
klankbordgroep betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten om beleidsuitvoering te
monitoren.
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