Aan de raden van de deelnemende gemeenten
van Regio Hart van Brabant
Tilburg, 20 februari 2019
onderwerp:
bijlagen:
kenmerk:

Uitschrijven Verenigde Vergadering
HK/SK/2019-21

Geachte raad,
Met genoegen laten wij u hierbij weten dat ons algemeen bestuur heeft besloten tot het uitschrijven
van een Verenigde Vergadering van alle raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van
Brabant. Deze vergadering zal volledig in het teken staan van de strategische meerjarenagenda 20192023, die momenteel in voorbereiding is.
In formele zin is deze uitschrijving onze reactie op de verzoeken die onze voorzitter ontving op grond
van artikel 18 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. De raden van de
gemeenten Loon op Zand, Waalwijk, Tilburg, Heusden en Goirle namen in hun vergaderingen van 13
en 13 c.q. 17 c.q. 18 en 18 december 2018 een motie aan om de voorzitter van Regio Hart van
Brabant op te roepen tot het uitschrijven van een Verenigde Vergadering, omdat de strategische
meerjarenagenda - waarin de uitgangspunten voor het beleid in de komende jaren worden
vastgelegd – zich daarbij uitstek voor leent.
Voor de goede orde merken wij op dat wij deze gedachtegang als algemeen bestuur van harte
ondersteunen en graag samen met u het gesprek over onze gezamenlijke meerjarenagenda voeren.
De Verenigde Vergadering zal plaatsvinden op zaterdagochtend 25 mei 2019 in de onlangs geopende
LocHal in de Spoorzone te Tilburg. Nadere informatie over het aanloopproces volgt op korte termijn.
Ter voorbereiding op de Verenigde Vergadering zullen wij eind maart c.q. begin april tevens een
beeldvormende radenavond beleggen over de strategische meerjarenagenda. Zodra de datum
hiervan bekend is zullen we deze met u communiceren.
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
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