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Collegevoorstel
Inleiding
De gemeente Heusden en de regio Hart van Brabant willen de onderlinge samenwerking nadrukkelijk
versterken en daarom is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In uw vergadering van 23 oktober
2012 is het eerste concept van de overeenkomst besproken. Daarna is de samenwerkingsovereenkomst
opnieuw op de ‘tekentafel’ beland en op onderdelen aangepast. Deze aangepaste
samenwerkingsovereenkomst wordt met dit voorstel aan u voorgelegd.
Feitelijke informatie
Bespreekpunten leiden tot aanpassing overeenkomst
De eerste conceptsamenwerkingsovereenkomst kende een aantal bespreekpunten. In reactie hierop heeft er
overleg tussen de burgemeesters van Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden plaatsgevonden. Naar
aanleiding van dit overleg is het concept van de overeenkomst tussen Heusden en Hart van Brabant op
onderdelen aangepast. Deze aanpassingen zijn gemarkeerd weergegeven.
De eerste stap
De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van één jaar (2013). Aan de hand van een evaluatie,
waarmee door beide partijen moet worden ingestemd, wordt eind 2013 bepaald in hoeverre de
samenwerking meer geformaliseerd kan worden tot volwaardige deelname van Heusden aan de
Gemeenschappelijke Regeling van de regio Hart van Brabant. Met het afsluiten van de voorliggende
overeenkomst wordt de onderlinge samenwerking tussen Heusden en de regio Hart van Brabant voor 2013
juridisch vastgelegd.
Krachtig Bestuur in Brabant
De adviescommissie ‘Krachtig Bestuur in Brabant’ concludeert dat de gemeente Heusden de gelegenheid
moet krijgen om zich aan te sluiten bij de regio Hart van Brabant voor ontwikkelingen in De Langstraat.
Hierbij gaat De Langstraat beeldversterkend werken voor de regio Hart van Brabant. Dit vraagt om een
goede afstemming van externe profilering en zorgvuldig bestuurlijk handelen. Juist vanuit het fundament en
de magneetfunctie van De Langstraat, als verbindende schakel gelegen tussen de regio’s NoordoostBrabant en Midden-Brabant, ontstaat voor zowel Hart van Brabant als Heusden de meerwaarde om de
samenwerking nadrukkelijk te versterken. Deze keuze ligt geheel in het verlengde van het voornemen om
als Heusden aan te gaan sluiten bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Participatie van Heusden
In beginsel trekt de gemeente Heusden samen op met Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant, voor die
beleidsvelden waarop wordt samengewerkt. Verder wordt de participatie van Heusden, via een groeimodel
en met instemming van beide partijen, gedurende 2013 nader vorm gegeven en uitgebreid ten opzichte van
de beginsituatie.
Afweging
De aanpassingen in de conceptsamenwerkingsovereenkomst tussen de regio Hart van Brabant en de
gemeente Heusden komen tegemoet aan de bespreekpunten zoals die vanuit de gemeente Heusden zijn
ingebracht. Dit betekent dat vanuit Heusden tot ondertekening van de overeenkomst kan worden
overgegaan.
Inzet van Middelen
De gemeente Heusden betaalt in het ingroei-jaar 2013 een symbolische bijdrage aan de regio Hart van
Brabant van € 2.500,-. Als de gemeente daarnaast deelneemt in de uitbreiding en nadere definiëring van de
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samenwerkingsterreinen en projecten, dan ontvangt de gemeente een factuur voor de toe te rekenen
kosten.
Dekking
Met de financiële consequenties die verbonden zijn aan het afsluiten van deze samenwerkingsovereenkomst
is in de begroting geen rekening gehouden. Daarom wordt voorgesteld om de symbolische bijdrage van
€ 2.500,- uit de stelpost nieuw beleid in 2013 te dekken (overzicht is als bijlage toegevoegd). Bij eventuele
uitbreiding en nadere definiëring van de samenwerkingsterreinen en projecten wordt een voorstel over de
dekking van kosten aan uw college voorgelegd.
Procedure
Vervolgstappen
Behalve instemming door uw college, is ook instemming van het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant
(AB) nodig. Dit is geagendeerd voor de vergadering van het AB van donderdag 13 december aanstaande.
Daarna kan de overeenkomst door beide partijen worden ondertekend. Een conceptpersbericht is
bijgevoegd. Uiteraard kan publicatie hiervan pas plaatsvinden na een positief besluit, zowel van uw college
als van het AB.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT
Het college van Heusden heeft in de vergadering van 11 december 2012
besloten:
-

in te stemmen met de conceptsamenwerkingsovereenkomst regio Hart van Brabant en de gemeente
Heusden;
in te stemmen met de dekking van de kosten;
tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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Samenwerkingsovereenkomst
Regio Hart van Brabant
en
Gemeente Heusden

Samenwerkingsovereenkomst regio Hart van Brabant en
gemeente Heusden

Ondergetekenden:
1. Regio Hart van Brabant, handelend ter uitvoering van een besluit van het
Algemeen Bestuur van 24 september 2012, hierbij vertegenwoordigd door haar
voorzitter, mr. P.G.A. Noordanus;

Opmerking [b1]: Hans moet dit geen 13
december zijn?

2. De gemeente Heusden, handelend ter uitvoering van een besluit van het college
van burgemeester en wethouders van Heusden van 30 oktober11 december 2012,
hierbij vertegenwoordigd door haar burgemeester, drs. J. Hamming.
Overwegende dat:
de gemeente Heusden en de regio Hart van Brabant de samenwerking nadrukkelijk willen
versterken;
de regio Hart van Brabant -de acht· samenwerkende gemeenten daarbinnen- en de
gemeente Heusden inhoudelijke aanknopingspunten zien in de economische agenda van
het triple helix samenwerkingsverband Midpoint Brabant dat in de regio van kracht is, als
ook in de strategische werkagenda van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
rRegio Hart van Brabant (die zowel algemene publieke opgaven omvat als specifieke
sleutelopgaven ter bevordering van het Midpoint Brabant programma);
de gemeente Heusden en regio Hart van Brabant inzien dat samenwerking tussen de
gemeente en de regio onverlet laat dat de gemeente Heusden ook in het ruimtelijkeconomische samenwerkingsverband ‘5 sterren Noordoost Brabant’ zal blijven
participeren, zodat de participatie van Heusden in regio Hart van Brabant geen
exclusiviteit kent;
de adviescommissie ‘Krachtig Bestuur in Brabant’ concludeert dat de gemeente Heusden
de gelegenheid moet krijgen om zich aan te sluiten bij de Regio Hart van Brabant voor
ontwikkelingen in De Langstraat en adviseert dat De Langstraat beeldversterkend gaat
werken voor Regio Hart van Brabant en niet het tegendeel bewerkstelligt; hetgeen
betekent dat niet alleen een goede afstemming van externe profilering, maar ook
zorgvuldig bestuurlijk handelen geboden is;
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de samenwerking tussen de acht gemeenten in regio Hart van Brabant is vastgelegd in
de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM, hierna te
noemen: GR);
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Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Komen daarom overeen:
I Doelstellingen
Artikel 1 Doel
Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen regio Hart van Brabant en de
gemeente Heusden op het gebied van de strategische werkagenda van regio Hart van
Brabant en het programma van Midpoint Brabant vast te leggen, specifiek op de
onderdelen waarop de gemeente Heusden aanknopingspunten ziet voor haar
gemeentelijke ambities. DAls bijlage 1 bij deze overeenkomst zijn de onderdelen waarop
de gemeente Heusden bij aanvang participeert in regio Hart van Brabant en Midpoint
Brabant worden , benoemdwerkende weg bepaald. DGaandeweg kan de participatie van
de gemeente Heusden zal, , via een groeimodel en met instemming van beide partijen,
gedurende 2013 worden vormgegeven en uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie.
Doel is om uiteindelijk te komen tot volwaardige participatie van de gemeente Heusden.
Artikel 2 Ingroeijaar
1. Het jaar 2013 wordt door partijen aangemerkt als overgangs- c.q. ingroeijaar.
2. Dit betekent dat de financiële bijdrage van de gemeente Heusden aan regio Hart van
Brabant en Midpoint Brabant zich in dit jaar beperkt tot bijdragen aan concrete projecten
en nog niet proportioneel zal zijn.
3. Partijen spreken af dat het bedoeling is om - na een evaluatie van de samenwerking in
2013 - te komen tot volwaardige participatie op inhoud en in financiële zin, en daarmee
tot formele deelname van de gemeente Heusden aan de GR van regio Hart van Brabant
met ingang van 1 januari 2014. Partijen spreken daarom ook af om binnen een jaar na
het ondertekenen van deze overeenkomst nadere afspraken te maken over de verdere
samenwerking na 1 januari 2014, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De organisatie en
het proces daartoe worden zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze
overeenkomst uitgewerkt.
4. Indien op basis van de evaluatie, waarmee door beide partijen is ingestemd, eind
2013 door de gemeente Heusden onverhoopt niet gekozen wordt voor deelname aan de
GR van regio Hart van Brabant met ingang van het jaar 2014, eindigt de participatie van
de gemeente Heusden in regio Hart van Brabant en aan het programma van Midpoint
met ingang van de in artikel 9 genoemde datum.
II Wijze van samenwerking
Artikel 3 Periodiek overleg
1. Partijen spreken af periodiek overleg te voeren op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
2. De coördinatie hiervan wordt uitgevoerd door het programmabureau van regio Hart
van Brabant.
3. In het overleg wordt informatie uitgewisseld over de stand van zaken met betrekking
tot de geformuleerde doelstellingen, zoals is verwoord in artikel 1, en worden de
procedurele stappen voorbereid die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren.
4. Partijen gaan in het overleg uit van het nadrukkelijke gezamenlijke belang bij de
realisatie van de doelstellingen.
Artikel 4 Participatie
1. Partijen spreken uit zich maximaal in te spannen om de gemeente Heusden volledig
deel te laten nemen aan de intergemeentelijke samenwerking in regio Hart van Brabant
en aan de triple helix samenwerking Midpoint Brabant, gericht op uitvoering van de
strategische werkagenda, respectievelijk de realisatie van de verschillende programma’s.
2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden zal daarom
worden uitgenodigd voor het plenaire deel van de Hart van Brabantdagen en voor de
portefeuillehoudersoverleggen:
i.
Economische zaken, recreatie & toerisme
ii.
Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugd, Jeugdgezondheidszorg en Onderwijs

iii.
Arbeidsparticipatie
iv.
Milieu & Afval
v.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
vi.
Verkeer en Vervoer
vii.
Algemeen Bestuur
viii.
Kring Gemeentesecretarissen
3. Vertegenwoordigers van de gemeente Heusden nemen niet deel aan beraadslagingen
en besluitvorming over aangelegenheden die de gemeente Heusden niet betreffen 2.
4. De leden van de raad van de gemeente Heusden worden uitgenodigd voor de
radendagen van regio Hart van Brabant.
Artikel 5 Lobby
Gezamenlijk streven naar realisatie van de strategische werkagenda van regio Hart van
Brabant en naar realisatie van de programma’s van Midpoint Brabant voor niet acht,
maar negen gemeenten, betekent ook een gezamenlijke inspanning om de gestelde
doelen en de beoogde wijze van financieren van de projecten te realiseren.
De inspanning kan onder meer vorm krijgen door een gezamenlijke lobby te voeren en
door gezamenlijk het gesprek te voeren met stakeholders bij kennisinstellingen, het
bedrijfsleven en bij de overheid op provinciaal, landelijk en Europees niveau.
Partijen maken hiervoor gebruik van de besturen van de daartoe in het leven geroepen
samenwerkingsverbanden: Midpoint Brabant (voor de triple helix) en het regionaal
overleg Hart van Brabant (voor de overheid).
Voor de gemeente Heusden betekent dit dat in beginsel samen met Rregio Hart van
Brabant en Midpoint Brabant wordt opgetrokken voor de beleidsvelden waarop wordt
samengewerkt. Daar waar lobby van de gemeente Heusden voor deze beleidsvelden via
andere gremia dan rRegio Hart van Brabant of Midpoint Brabant nodig is, vindt dit in
goed overleg met het bestuur van het betreffende gremium plaats.
III Bijdrage
Artikel 6 Bijdrage
Gedurende de looptijd van deze overeenkomst draagt de gemeente Heusden bij aan de
kosten van rRegio Hart van Brabant en Midpoint Brabant, naar rato en op basis van het
aantal samenwerkingsterreinen/projecten waarin zij participeert. Een en ander rekening
houdend met het genoemde in artikel 2.
Artikel 7 VoorschotbetalingFacturering
1. De gemeente Heusden betaalt in het ingroeijaar 2013, op basis van een van regio Hart
van Brabant te ontvangen factuur bij wijze van voorschot voor 1 februari 2013 haar
gebruikelijke symbolische bijdrage aan rRegio Hart van Brabant van 2.500 Eurobijdrage
over 2013 ad € xxx,-..
2. Uitbreiding en nadere definiëring van de samenwerkingsterreinen en projecten leiden,
bij overeenstemming tot deelname van de gemeente Heusden bij partijen, tot
proportionele facturering door rRegio Hart van Brabant of Midpoint Brabant van de
kosten voor betreffende terreinen en projecten. Als bijlage 2 bij deze overeenkomst is
een specificatie van deze bijdrage gevoegd.
IV Slotbepalingen
Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2013de dag van
ondertekening.
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Onder deze aangelegenheden vallen o.a. de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Omgevingsdienst
Midden- en West Brabant.

Artikel 9 Looptijd
Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt op 1 januari 2014.

Artikel 10 Opzegging
Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden.
Artikel 11 Citeertitel
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als ‘Samenwerkingsovereenkomst Hart van
Brabant en Heusden’.
Aldus overeengekomen te Hilvarenbeek … op 13 december 2012… ,
Namens regio Hart van Brabant,
de voorzitter

Namens de gemeente Heusden,
de burgemeester

mr. P.G.A. Noordanus

drs. J. Hamming

BIJLAGE 1
Participatie van de gemeente Heusden
In de loop van deze week nader concretiseren.
Werkterreinen
Projecten

Met opmaak: Geen
opsommingstekens of nummering

BIJLAGE 2
Specificatie bijdrage

Datum :

13 december 2012

Regio Hart van Brabant en gemeente Heusden versterken samenwerking
Regio Hart van Brabant en gemeente Heusden hebben donderdag 13 december een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Doel van de bestuurlijke samenwerking is via een
brede en integrale regionale aanpak de slagkracht van de regio te vergroten en beter in te
kunnen spelen op de aanstaande decentralisatie van overheidstaken.
Waarop heeft de samenwerking betrekking?
De regio Hart van Brabant – bestaande uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk – en de gemeente Heusden zijn de
samenwerking aangegaan omdat ze aanknopingspunten zien in de economische agenda van het
samenwerkingsverband Midpoint Brabant dat in de regio van kracht is. In dit programma werken de
overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samen aan stimuleringsprogramma’s voor onder
meer de vrijetijdseconomie, zorg, logistiek en aerospace & maintenance.
Daarnaast zien de beide partijen mogelijkheden om concreter samen te werken aan de realisatie van
de werkagenda van de Regio Hart van Brabant. Deze agenda omvat naast economische ook
algemene publieke opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en arbeidsmarkt.
Hoe verhoudt de samenwerking zich tot andere verbanden?
Met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk, die al geruime tijd participeren in Regio Hart van
Brabant, werkt de gemeente Heusden sinds een paar jaar samen in De Langstraat. Deze
samenwerking wordt steeds verder verbreed en verdiept. Het is de gezamenlijke ambitie om De
Langstraat beeldversterkend te laten werken voor Regio Hart van Brabant.
Naast de samenwerking met de Regio Hart van Brabant zal de gemeente Heusden ook in het
ruimtelijk economische samenwerkingsverband ‘5 sterren Noordoost Brabant’ blijven participeren. De
participatie van Heusden in regio Hart van Brabant kent dus geen exclusiviteit. Het is de bedoeling dat
De Langstraat een verbindende schakel met de regio Noordoost-Brabant wordt.
Krachtig Bestuur in Brabant
Aansluiting van Heusden bij Regio Hart van Brabant past bij de bevindingen van de adviescommissie
‘Krachtig Bestuur in Brabant’. Deze commissie maakte op initiatief van de provincie recentelijk een
scan van het bestuurlijk functioneren van de regio. Een van de conclusies was dat regiogrenzen fluïde
zijn en dat Heusden de gelegenheid moet krijgen om zich aan te sluiten bij de Regio Hart van Brabant.
Partijen zullen daarbij goede afstemming moeten zoeken over externe profilering en zorgvuldig
bestuurlijk moeten handelen.
De eerste stap
De samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 januari 2013 en heeft een looptijd van 1 jaar. De
overeenkomst vormt hiermee een eerste stap in de verder te verdiepen samenwerking. Beide partijen
werken de participatie van Heusden in 2013 via een groeimodel uit. Aan de hand van een evaluatie

wordt aan het einde van het jaar bepaald in hoeverre de samenwerking meer geformaliseerd kan
worden tot volwaardige deelname van Heusden aan de Regio Hart van Brabant.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gert-jan van Zoggel, Communicatie gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 17 25 / (06) 5497 7812.
Bas Kapitein, Programmamanager Hart van Brabant, telefoon: 06-23917333

