
Samenvatting
De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant vindt plaats op basis van een met de 17 
gemeenten en 2 waterschappen overeengekomen convenant. Dit convenant regelt de 
samenwerking van de overheden in de Regio Noordoost Brabant onderling en de samenwerking 
van deze overheden met de ondernemers en onderwijs binnen AgriFood Capital. Dit convenant 
loopt af in 2020.

In 2017 heeft een evaluatie (midtermreview) van de regionale samenwerking plaatsgevonden en 
in 2019 is gestart met het opstellen van een nieuwe regionale strategische agenda tot 2030. 

Dit voorstel gaat over de voortzetting van de regionale samenwerking vanaf 2021. Voorgesteld 
wordt om;
- de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van de Regio Noordoost Brabant vast te stellen;
- in te stemmen met het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant ‘regionale 

samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’;
- in te stemmen met een financiële bijdrage van € 3,00 per inwoner per jaar voor Regio 

Noordoost Brabant voor de periode 2021 tot en met 2024, en;
- in te stemmen met een financiële bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar aan de strategische 

WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Meierijstad zet in op een sterke relatie met de regio Noordoost Brabant
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Ontwerpbesluit gemeenteraad
Voor het continueren van de regionale samenwerking in Noordoost Brabant:
1. Regio Noordoost Brabant:

a. vaststellen van de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van Regio Noordoost Brabant;
b. kennisnemen van het basisdocument voor de samenwerkingsafspraken van Regio 

Noordoost Brabant;
c. instemmen met het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant 

‘regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’. 
2. Stichting AgriFood Capital:

a. kennisnemen van de nieuwe Strategische Agenda van de Stichting AgriFood Capital.
3. Instemmen met een financiële bijdrage van € 3,00 per inwoner per jaar voor Regio Noordoost 

Brabant voor de periode 2021 tot en met 2024, waarvan in beginsel € 1,44 per inwoner per 
jaar aan AgriFood Capital BV wordt toebedeeld.

4. Noordoost Brabant Werkt:
a. kennisnemen van de strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030” van Noordoost 

Brabant Werkt;
b. instemmen met een financiële bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar aan de 

strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt. 

Waarom naar de raad
De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant vindt plaats op basis van een met de 17 
gemeenten en 2 waterschappen overeengekomen convenant. Dit convenant loopt tot en met 
2020.

Dit voorstel gaat over de voortzetting van de samenwerking vanaf 2021. De regionale organisaties 
Regio Noordoost Brabant, Stichting AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt hebben 
verzocht om deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanleiding
De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant vindt plaats op basis van een op 19 februari 
2014 met de 17 gemeenten en 2 waterschappen overeengekomen convenant. Dit convenant 
regelt de samenwerking van de overheden (gemeenten en waterschappen) in Regio Noordoost 
Brabant en de samenwerking van deze overheden met de ondernemers en onderwijs binnen 
AgriFood Capital.

In 2016 hebben de regiopartijen besloten om het convenant te actualiseren en te verlengen tot en 
met 2020. In 2016 is ook een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen van het regionale 
arbeidsmarktprogramma, dat wordt uitgevoerd door de samenwerking van ondernemers, 
onderwijs, sociale partners en overheden in Noordoost Brabant Werkt1. In 2017 heeft een 
evaluatie (midtermreview) van de regionale samenwerking plaatsgevonden en in 2019 is gestart 
met het opstellen van een nieuwe strategische agenda tot 2030.

1 Van 2016-2019 was de naam van deze samenwerking: AgriFood Capital Werkt!
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Dit voorstel gaat over de voortzetting van de samenwerking vanaf 2021. De regionale organisaties 
Regio Noordoost Brabant, Stichting AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt verzoeken de 
colleges en dagelijkse besturen van de waterschappen om deze ter besluitvorming voor te leggen 
aan de gemeenteraad respectievelijk algemeen bestuur waterschap2. De regio heeft hiervoor een 
‘Basis raadsvoorstel regionale samenwerking 2021-2024’ opgesteld waar een uitgebreide 
onderbouwing voor dit voorstel in is opgenomen (bijlage 0). Deze bijlage dient te worden 
beschouwd als onderdeel uitmakend van dit voorstel. Voor de duidelijkheid hebben wij in dit 
voorstel de hoofdlijnen hieruit overgenomen. 

Argumenten
1.1 – 1.4 Voortzetting past binnen de bestuurlijke ambities van Meierijstad
In het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022 (MvM) 
zijn veel ambities herkenbaar in de ambities van - en opgaven voor - de regio. Meierijstad wil 
constructief samenwerken met een voortrekkersrol in de regio Noordoost Brabant.

In de MvM staat o.a. dat samenwerking en participatie de sleutel tot succes vormen en dat 
Meierijstad een actieve partner in samenwerkingsrelaties wil zijn. De gemeente benut hierdoor 
kansen en mogelijkheden om zich te positioneren op regionaal en (inter)nationaal niveau.

In 2019 hebben raadsleden, ons college en de ambtelijke organisatie van Meierijstad deel 
genomen aan de ‘regioreis’ voor het samenstellen van een nieuwe strategische agenda. Er is over 
diverse beleidsterreinen gesproken waaronder social return, mobiliteit, economische zaken, 
wonen, duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, arbeidsmigranten en de transitie van de 
landbouw. De regio biedt op deze onderwerpen meerwaarde bij het realiseren van onze 
beleidsdoelen (zie bijlage 0, beschrijving onderdeel ‘6. Verbinding met lokale agenda’).

1.1.– 1.4 Onderzoek rekenkamercommissies Bernheze, Boxtel en Meierijstad
Uit het onderzoek van de rekenkamercommissies Bernheze, Boxtel en Meierijstad blijkt dat de 
regionale samenwerking goede resultaten heeft opgeleverd. Het onderzoek leverde ook leer- en 
verbeterpunten op. Zo verdient het samenspel tussen raadsleden, bestuurders en ambtenaren 
binnen de gemeente zelf extra aandacht. Door elkaar beter te informeren en te betrekken, kan 
iedereen zijn rol binnen de regionale samenwerking beter pakken. De aanbevelingen uit het 
onderzoek zijn verwerkt in de Samenwerkingsagenda en in de organisatie van de samenwerking. 
Voor het interne samenspel tussen gemeenteraden en colleges staan de gemeenten zelf aan de 
lat.

1.1 – 1.4 Gezamenlijke aanpak en een opgavegerichte benadering
De regio Noordoost Brabant heeft een traditie in samenwerken. Met drie afzonderlijke en 
samenhangend agenda’s zorgen we voor een gezamenlijke aanpak en een opgavegerichte 
benadering.

2 Waar we spreken over gemeenteraden, bedoelen we ook de algemene besturen van de waterschappen. 
En waar we spreken over colleges van burgemeester en wethouders, bedoelen we ook de dagelijkse 
besturen van de waterschappen.
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De Strategische Agenda voor de periode 2014-2020 heeft richting gegeven aan:
1. De overhedensamenwerking tussen de gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant 

(Regio Noordoost Brabant);
2. De economische samenwerking tussen overheden, ondernemers en kennisinstellingen 

(Stichting AgriFood Capital);
3. De samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs en sociale partners op het 

gebied van onderwijs en arbeidsmarkt (Noordoost Brabant Werkt).

Eén gezamenlijke agenda voor deze drie samenwerkingen met als titel AgriFood Capital gaf soms 
verwarring: wie gaat over wat? Daarnaast herkende niet iedereen zich in de focus op agrifood. 
Daarom is besloten de organisaties afzonderlijk herkenbaar te maken en ook drie afzonderlijke 
agenda’s op te stellen.

1. Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’
De agenda van Regio Noordoost Brabant richt zich op mobiliteit en ruimte, leefomgeving (onder 
andere klimaat en energie) en vestigingsklimaat. De ambitie is een slimme, veerkrachtige regio, 
op weg naar een circulaire economie. Een regio waarin ruimte blijft om te pionieren. Waarin hard 
wordt gewerkt en het leven nog steeds goed is. Een regio ook waarin stad en platteland met 
elkaar in balans zijn, waar we elkaar waarderen en elkaar ook nodig hebben. Een regio met sterke 
steden met een menselijke maat en een leefbaar platteland dat aan de basis staat van een 
duurzame, slimme en maatschappelijk houdbare voedselproductie. De Samenwerkingsagenda 
‘Richting 2030’ is hier (gebruikersnaam = AgendaNOBrabant wachtwoord = SamenRichting2030!) 
digitaal te raadplegen. Een volledige versie is als bijlage 1 bijgevoegd. Een samenvatting van 
deze agenda is opgenomen in bijlage 0 / A van dit raadsvoorstel.

2. Strategische Agenda AgriFood Capital
In de Strategische Agenda van de Stichting AgriFood Capital staan het omzetten van drie 
maatschappelijke opgaven naar economische kansen centraal: transitie naar een duurzame 
landbouw, tegengaan van verspilling en ontwikkeling van nieuwe voedselconcepten. We hebben 
samen in de regio daarvoor alles in huis zeker door een sterke verbinding tussen het agrifood-
cluster en die van de (high-tech)maakindustrie en logistiek. Overheden, kennisinstellingen en 
ondernemers willen gezamenlijk werken aan de hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden.

In deze samenwerking kunnen we in de regio samen tot nieuwe oplossingen komen voor 
maatschappelijke opgaven en deze om te zetten in economische kansen. De Strategische 
Agenda van de Stichting AgriFood Capital is als bijlage 2 bijgevoegd. Een samenvatting is 
opgenomen in bijlage 0 / B van dit raadsvoorstel.

3. WERKagenda ‘Op weg naar 2030’
De strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt is breed. Het 
geeft invulling aan de wettelijke regionale samenwerkingen en taken: Regionaal Werkbedrijf en de 
aanpak Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De agenda richt zich ook op 
de wat langere termijn richting een veerkrachtige arbeidsmarkt.
- Dat is een arbeidsmarkt met wendbare en weerbare mensen en organisaties. Bijvoorbeeld 

door ondersteuning te bieden aan werkgevers om hun werknemers duurzaam inzetbaar te 
maken.

- Een arbeidsmarkt die minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen. Hoe zorgen we 
bijvoorbeeld voor voldoende stages en leerbanen in tijden van crisis?

- Een regio waar alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en meedoen.  
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Een veerkrachtige arbeidsmarkt draagt bij aan een economisch en sociaal sterk Noordoost 
Brabant. De arbeidsmarkt is immers de motor van onze regionale economie. De dienstverlening, 
aanpakken en instrumenten worden ingezet voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en 
jongeren. We realiseren samen in de regio verbeteringen waar mogelijk. We zetten onze ambitie 
voor een leven lang ontwikkelen voort. Dit moet in het DNA van de regio komen. We organiseren 
samen in de regio dat kennis wordt uitgewisseld. De WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ is als 
bijlage 3 bijgevoegd. Een samenvatting is opgenomen in bijlage 0 / C van dit raadsvoorstel.

1.1 – 1.4 De drie regionale agenda’s zijn met alle betrokkenen voorbereid
De agenda’s van Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital zijn in één proces voorbereid: 
‘Samen op Regioreis’. Tijdens deze reis hebben we in de regio samen breed opgehaald bij 
gemeenteraden, colleges van B&W en ambtenaren van de 17 aangesloten gemeenten en bij de 
dagelijkse en algemene besturen van de 2 aangesloten waterschappen. Al het opgehaalde is 
gedeeld met alle betrokkenen (www.samenopregioreis.nl) en is getoetst bij maatschappelijke 
organisaties en bij de provincie Noord-Brabant.

De agenda van Noordoost Brabant Werkt is voorbereid met bestuurders en sleutelpersonen uit de 
hele regio. Er is in verschillende sessies input opgehaald bij werkgevers, sociale partners, 
onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV, de werk- en ontwikkelbedrijven en de regionale 
cliëntenraad. Tijdens ‘Samen op Regioreis” zijn via de lijn ‘menskracht’ ook bouwstenen 
aangeleverd.

Op 23 oktober 2019 bent u tijdens de raadsledenbijeenkomst in Oss geïnformeerd over de drie 
agenda’s en de belangrijkste opgaven waar de regio voor staat en hoe we in de regio samen de 
samenwerking in deze nieuwe periode (2021-2024) vorm willen gaan geven. De belangrijkste 
uitkomsten daarvan vindt u ook op www.samenopregioreis.nl. 

Op 19 februari 2020 wordt/is een Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van Gemeenteraden en 
Waterschappen georganiseerd. Een experiment en uitnodiging aan alle gemeenteraden en 
algemene besturen van de waterschappen om gezamenlijk de meningsvorming voor te bereiden. 
In het gehouden ‘rondje langs de raden’ is het een breed gedeelde wens om als raadsleden 
gezamenlijk deze voorbespreking te kunnen voeren. Vervolgens vindt de besluitvorming per 
gemeente en waterschap plaats. Definitieve besluitvorming vindt vervolgens plaats in de 
afzonderlijke gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen (uiterlijk voor 1 april 
2020).

Kanttekeningen
1.1 – 1.4 Lichte vorm van samenwerken
Er is gekozen voor een lichte vorm van samenwerking en gezien de opgaven een relatief geringe 
financiële jaarlijkse bijdrage. Dit gaat alleen werken indien de deelnemers eigen personeel 
inzetten bij de opgaven en ook budget beschikbaar stellen uit de gemeentelijke begroting vanuit 
de lokale opgaven.

Communicatie
De agenda’s van Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital zijn besproken tijdens de 
‘Regioreis’. Al het hierbij opgehaalde is gedeeld met alle betrokkenen en is getoetst bij 
maatschappelijke organisaties en bij de provincie Noord-Brabant.
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Participatie
Dit voorstel en bijlagen is met de betrokken regiopartners tot stand gekomen. Het proces daartoe 
is in bijlage 0 beschreven.

Duurzaamheid
In de regioambities is aandacht voor duurzaamheid.

Financiële toelichting
De basisbijdragen in de periode 2017-2020 voor de regionale samenwerking bedragen in totaal 
€ 4,00 per inwoner:
1. € 3,00 per inwoner per jaar voor Regio Noordoost Brabant, waarvan inbegrepen een vaste 

jaarlijkse bijdrage aan AgriFood Capital van (€ 1.006.000).
2. € 1,00 per inwoner per jaar voor Noordoost Brabant Werkt.

Wij stellen voor deze bedragen in beginsel te handhaven voor de periode 2021-2024. De 
middelen voor AgriFood Capital worden ook gekoppeld aan inwonersaantallen3. De verdeling van 
de € 4,00 per inwoner wordt dan:
1. € 1,56 per inwoner per jaar voor Regio Noordoost Brabant.
2. € 1,44 per inwoner per jaar voor AgriFood Capital.
3. € 1,00 per inwoner per jaar voor Noordoost Brabant Werkt.

Deze uitgaven zijn structureel opgenomen in de begroting. Dit voorstel heeft hierdoor geen 
financieel effect. 

Naast de basisbijdragen kunnen additionele menskracht en middelen nodig zijn. De opgaven 
worden opgepakt met een ‘coalitie van de bereidwilligen’. Wie mee wil doen, bepaalt mede de 
ambitie en de inzet van capaciteit en middelen. Deelnemers van zo’n coalitie kunnen daarbij 
gebruik maken van bestaande budgetten en capaciteit van de eigen gemeente. De portefeuille-
houders hebben een grote rol bij de invulling van de regionale jaarplannen en begrotingen. De 
jaarplannen en begrotingen worden ook voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Planning
19 februari 2020 is een Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van Gemeenteraden en 
Waterschappen gepland. Definitieve besluitvorming vindt uiterlijk voor 1 april 2020 plaats in de 
afzonderlijke gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen.

Rechtsbescherming
N.v.t.

Monitoring en evaluatie
Deze vindt o.a. plaats via jaarverslagen en jaarrekeningen.

3 Uit jaarverslag 2018 van Regio Noordoost Brabant is gebleken dat dit omgerekend € 1,44 per inwoner is.
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Bijlagen
0.  Basis raadsvoorstel regionale samenwerking 2021-2024

 Bijlage A: Samenwerkingsagenda Regio Noordoost Brabant (samenvatting)
 Bijlage B: Strategische Agenda AgriFood Capital (samenvatting)
 Bijlage C: WERKagenda Noordoost Brabant Werkt (samenvatting)

1. Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van Regio Noordoost Brabant.
2. Concept Strategische Agenda 2030 van AgriFood Capital.
3. Strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt.
4. Basisdocument samenwerkingsafspraken van Regio Noordoost Brabant
5. Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024.

Onderliggende documenten
-

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

Voor het continueren van de regionale samenwerking in Noordoost Brabant:

1. Regio Noordoost Brabant:
a. de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van Regio Noordoost Brabant vast te stellen;
b. kennis te nemen van het basisdocument voor de samenwerkingsafspraken van Regio 

Noordoost Brabant;
c. in te stemmen met het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant 

‘regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’. 
2. Stichting AgriFood Capital:

b. Kennis te nemen van de nieuwe Strategische Agenda van de Stichting AgriFood Capital.
3. In te stemmen met een financiële bijdrage van € 3,00 per inwoner per jaar voor Regio 

Noordoost Brabant voor de periode 2021 tot en met 2024, waarvan in beginsel € 1,44 per 
inwoner per jaar aan AgriFood Capital BV wordt toebedeeld.

4. Noordoost Brabant Werkt:
c. Kennis te nemen van de strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030” van Noordoost 

Brabant Werkt;
d. In te stemmen met een financiële bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar aan de 

strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 19 maart 2020

De raad voornoemd,
De griffier,

A.F.J. Franken

De voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij


