MOTIE
Verenigde Vergadering 25 mei 2019
Onderwerp/Thema: Communicatieplan

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:
 het voor de meeste inwoners in de regio Hart van Brabant niet duidelijk is wat de regio doet;
 in de SMA opgenomen doelen en activiteiten direct of indirect gevolgen hebben voor de
inwoners van dit samenwerkingsgebied;
 de SMA tot stand is gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven, (onderwijs)instellingen
en lokale bestuurders en ambtenaren van de gemeenten.
overwegende dat:
 een belangrijk uitgangspunt van de SMA is dat Hart van Brabant vooral een regio van
inwoners en bedrijven zelf is;
 de SMA ambitieuze uitgangspunten en kaders bevat die niet alleen voor de deelnemende
gemeenten maar ook voor alle inwoners in dit gebied consequenties hebben;
 het bieden van brede participatie een belangrijk uitgangspunt is voor het zoeken van
draagvlak en het welslagen van de uitvoering van de SMA;
 hiervoor ook ruimte moet zijn voor lokale initiatieven;
 voor het vergroten van het draagvlak voor het uitvoeringsprogramma het noodzakelijk is dat
voor alle inwoners op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van de
SMA en de uitvoeringsprogramma’s,
verzoekt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant:
 in samenspraak met de deelnemende gemeenten – naast het uitvoeringsprogramma – een
actie- en communicatieplan op te stellen, waarin de regio Hart van Brabant de mogelijkheid
biedt de betrokkenheid van onze inwoners bij de uitvoering van de SMA te vergroten.
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