Aan de raden van de deelnemende gemeenten
van Regio Hart van Brabant
Tilburg, 17 april 2019
onderwerp:
bijlagen:
kenmerk:

Aanmelden Verenigde Vergadering
HK/SK/2019-40

Geachte raad,
Per brief van 20 februari jl. kondigden wij u aan dat wij op basis van verzoeken van de raden van
Goirle, Heusden, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk hadden besloten tot het bijeen roepen van een
Verenigde Vergadering over de concept strategische meerjarenagenda 2019-2023. In deze brief vindt
u diverse praktische vervolginfo en de vraag om u alvast aan te melden.
Aanmelden
De Verenigde Vergadering zal plaatsvinden in de Glazen Zaal op de eerste verdieping van de LocHal
(Seats2Meet), Burgemeester Brokxlaan 1000, Spoorzone Tilburg. Het programma zal er naar
verwachting als volgt uit zien.
9.15 uur:
10.00 uur:
13.00 uur:
13.05 uur:
14.00 uur:

Inloop en registratie.
Opening Verenigde Vergadering
Streeftijd einde Verenigde Vergadering
Lunchbuffet
Einde programma

Zowel om organisatorische redenen als vanwege het kunnen monitoren van het verwachte aantal
raadsleden in relatie tot het aanwezigheidsquorum stellen wij uw aanmelding vooraf zeer op prijs.
Wij verzoeken u om daarvoor DEZE LINK te gebruiken en deze vóór 8 mei a.s. in te vullen.
Aanwezigheidsquorum
Ieder gemeenteraadslid van elke deelnemende gemeente is lid van de Verenigde Vergadering. Leden
kunnen zich niet laten vervangen. De Verenigde Vergadering vangt aan wanneer de meerderheid van
het totaal aantal leden aanwezig is. In verband met dit quorum is het van belang dat u aanwezig
bent.
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Moties
Zoals in eerder aangegeven in onze brieven van 22 maart en 4 april jl. kunnen moties inzake de
strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) nog tot uiterlijk 23 april worden ingediend
(eventueel met tussenkomst van uw eigen griffier) bij de griffier van de gemeente Tilburg via
gerard.vrenken@tilburg.nl. Uiterlijk 26 april zal het totaal aan indiende moties ter inzage beschikbaar
zijn via het downloadcentrum van onze website www.regio-hartvanbrabant.nl, alwaar een aparte
categorie voor alle zaken omtrent de Verenigde Vergadering is aangemaakt. U vindt daar ook het
sjabloon voor het formuleren van moties.
Voor de goede orde duiden wij hier het verschil in status tussen moties en zienswijzen inzake de
SMA. Een motie, die op 25 mei a.s. tijdens de Verenigde Vergadering bij meerderheid van stemmen
(en uitgaande van het behalen van het aanwezigheidsquorum) wordt aangenomen geldt als een
zwaarwegend advies van de regionale raadsleden aan het algemeen bestuur om de SMA op
onderdelen inhoudelijk te wijzigen. In 2016 leidde dit tot het onverkort overnemen van alle
aangenomen moties door ons ab. Een zienswijze van een raad van een individuele regiogemeente
vormt een punt van afweging voor het algemeen bestuur, in relatie tot de zienswijzen van de overige
acht regiogemeenten, bij de voorgenomen definitieve vaststelling van de SMA op 5 juli 2019.
Stem-app
Tijdens de vergadering zullen de moties, net als in 2016, met behulp van een stem-app in stemming
worden gebracht. U dient daarvoor te kunnen beschikken over een smartphone of tablet. Mocht u
daarover niet beschikken dan verzoeken wij u omdat kenbaar te maken bij uw inschrijving, zodat wij
daarvoor tijdig een oplossing kunnen organiseren.
Nadere informatie en instructie over het vooraf installeren van de stem-app ontvangt u in de
vervolgbrief van medio mei.
Wordt vervolgd
Medio mei, na het overleg met de klankbordgroep van raadsleden en griffiers, ontvangt u nog
verdere informatie van ons over de inhoudelijke vergaderorde en de wijze van behandeling van de
ingediende moties.
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