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BESLUITEN SAMENWERKINGSAGENDA EN -CONVENANT 

 

Voorbereiding 

Na de 'regioreis' is de nieuwe Samenwerkingsagenda en het concept 

samenwerkingsconvenant voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden en AB-

waterschappen. Ter voorbereiding op deze besluitvorming is de Verenigde Voorbereidende 

Bijeenkomst gehouden. Oorspronkelijk was gepland dat alle besluitvorming voor 1 april jl. 

afgerond zou zijn, maar door de coronapandemie heeft dit vertraging opgelopen. Inmiddels 

heeft alle besluitvorming plaatsgevonden. In de Bestuurlijke Regiegroep (BRG) is een besluit 

genomen over de ingediende amendementen en moties en heeft zij de 

Samenwerkingsagenda en het Samenwerkingsconvenant definitief vastgesteld. 

 

We gaan door met iedereen! 

Met het raadsvoorstel Samenwerkingsagenda en -convenant hebben 16 gemeenten en 2 

waterschappen van onze samenwerking ingestemd. Alleen de gemeente Haaren heeft door 

de naderende herindeling (opsplitsing) afgezien van besluitvorming, maar zij hebben wel 

positief geadviseerd richting Boxtel en Vught.  

 

We kunnen dus constateren dat alle gemeenten en waterschappen hebben ingestemd met 

de voortzetting van de regionale samenwerking en de samenwerkingsagenda voor de 

periode 2021-2024. Dat geldt ook voor de middelen voor AgriFood Capital en Noordoost 

Brabant Werkt. Dus we gaan met iedereen door! Een mooi resultaat van onze gezamenlijke 

inspanningen en een stevige basis voor de komende vier jaar. Het voorwoord in de 

Samenwerkingsagenda en is hierop aangepast (zie bijlage 1). 

 

Ingediende amendementen en moties 

De wijzigingsvoorstellen die in de peilingen van de VVB op een meerderheid konden 

regelen, waren vervat in een amendement. Daarnaast zijn er ook andere amendementen 

ingediend. Ook zijn er  verschillende moties ingediend. In bijlage 2 vindt u het complete 

overzicht van de besluitvorming per gemeente en waterschappen, inclusies moties en 

amendementen. 

 

Reactie op amendementen en moties 

Voor een goede uitvoering is het noodzakelijk gelijkluidende Samenwerkingsagenda en –

convenant te hebben voor onze samenwerking. Om deze reden moeten we de ingekomen 

amendementen en moties in dit licht wegen. De BRG heeft besloten als volgt te reageren op 

de ingediende amendementen en moties: 

1. Het amendement uit de VVB wordt verwerkt in Samenwerkingsagenda en -convenant. 

Dit amendement kan namelijk steunen op een grote meerderheid van de 

gemeenteraden. 

2. De amendementen op het Samenwerkingsconvenant uit Oss worden niet overgenomen 

omdat deze onvoldoende breed worden gedragen. De BRG kan ze inhoudelijk ook niet 

ondersteunen. 

3. De resterende amendementen en moties kunnen in het proces rondom het 

uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsagenda worden ingebracht. De moties en 

amendementen worden via een brief expliciet voorgelegd aan de poho’s om een 

afweging te maken en verzoeken de poho’s het resultaat van deze afweging zowel aan 

BRG als aan de indieners te communiceren. 

https://www.samenopregioreis.nl/
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/eerste-vvb-geslaagd-experiment
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/eerste-vvb-geslaagd-experiment
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Uitgezonderd zijn die amendementen en moties waar het betreffende college voor aan 

de lat staat. Deze maken geen onderdeel uit van deze regionale besluitvorming en zijn 

ook niet opgenomen in de bijlage 2. 

Er is ook een motie gekomen over de WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost 

Brabant Werkt. Wij hebben motie voorgelegd aan deze organisatie en de reactie verwerkt in 

het overzicht. Ook deze terugkoppeling zullen we meenemen, aangezien we de agenda’s 

ook tegelijk hebben voorgelegd. Ook deze motie wordt via een brief expliciet voorgelegd aan 

poho Arbeidmarkt om een afweging te maken en verzoeken het poho het resultaat van deze 

afweging zowel aan BRG als aan de indieners te communiceren. 

 

Deze uitgangspunten zijn verwerkt tot concrete wijzigingsvoorstellen, zoals in bijlage 1 

weergegeven. 

 

Vervolg 

De besluiten van de BRG worden per brief gecommuniceerd naar de gemeenteraden, 

colleges, AB- en DB-waterschappen. Vervolgens zal het nieuwe Samenwerkingsconvenant 

ter ondertekening worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van colleges/DB-

waterschappen. 

 

Besluit BRG 

1. Kennisnemen van de besluitvorming en aangenomen amendementen en moties 

(bijlage 2). 

2. Instemmen met de voorgestelde adviezen op de amendementen en moties en de 

wijzigingsvoorstellen in Samenwerkingsagenda en -convenant (bijlage 1). 

3. Vaststellen van de gewijzigde Samenwerkingsagenda. 

4. Vaststellen van de gewijzigde Samenwerkingsconvenant. 

5. Via een brief bovenstaande besluitvorming kenbaar maken aan raden, colleges, AB- 

en DB-waterschappen. 

6. Aan de colleges en DB-waterschappen ter ondertekening het 

Samenwerkingsconvenant voorleggen. 

7. Een feestelijk moment na het zomerreces organiseren, mits corona dat mogelijk 

maakt. 
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Bijlage 1: Wijzigingsvoorstellen  
 

Naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraden en algemeen besturen 

waterschappen worden wijzigingen voorgesteld, onderverdeeld naar: 

1. Wijzigingen in het Samenwerkingsconvenant 

1.1. Herindeling gemeente Haaren 

1.2. Amendement VVB 

1.3. Amendementen Oss 

2. Wijzigingen in de Samenwerkingsagenda 

2.1. Amendement VVB 

2.2. Amendementen en moties in individuele gemeenteraden 

2.2.1. Amendement Boxmeer 

2.2.2. Moties uit Cuijk, Landerd, Mill en Boxmeer 

2.2.3. Landerd 

2.3. Door besluitvorming 

 

1. Wijzigingen in het Samenwerkingsconvenant 

 

1.1. Herindeling gemeente Haaren 

 

Voorstel 1: In verband met de herindeling van de gemeente Haaren per 1-1-2021. 

Advies: Tekstaanpassingen: “Haaren” verwijderen uit de tekst en ondertekening. Tevens 

overal “17 gemeenten” vervangen door “16 gemeenten”.  

 

1.2. Amendement VVB 

 

Voorstel 2: Leden van gemeenteraden nemen deel aan de klankbordgroep raadsleden; elke 

gemeente is hierin met maximaal twee leden vertegenwoordigd. 

Advies: Tekstaanpassing: toevoegen aan “Artikel 4: Gemeenteraden en algemene besturen 

waterschappen”: “3. Leden van gemeenteraden respectievelijk AB-waterschap nemen deel 

aan de klankbordgroep raadsleden; elke gemeente respectievelijk waterschap is hierin met 

maximaal twee leden vertegenwoordigd.” 

 

Voorstel 3: Het ophalen van input bij de eigen raad voorafgaand aan bijeenkomsten en het 
nadien informeren van de eigen raad over wat er in de klankbordgroep is besproken. 
Advies: Tekstaanpassing: toevoegen aan “Artikel 4: Gemeenteraden en algemene besturen 

waterschappen”: “4. Het ophalen van input bij de eigen raad respectievelijk AB-waterschap 

voorafgaand aan bijeenkomsten en het nadien informeren van de eigen raad respectievelijk 

AB-waterschap over wat er in de klankbordgroep is besproken.” 

 
De voorstellen 2 en 3 worden ook als zodanig verwerkt in de Samenwerkingsafspraken. 
 
1.3 Amendementen Oss 
 
Voorstel 4: Besluiten met een politiek-beleidsmatig karakter (die inwoners direct raken) 
worden ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraden, en blijven dus voorbehouden 
aan de gemeenteraden. 
Advies: Geen tekstaanpassing: Colleges/DB-waterschap beoordelen zelf of ze naar 
gemeenteraad/AB-waterschap moeten voor instemming (kaderstellende rol van raden). Dit is 
afhankelijk van lokaal beleid en afspraken. 
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Voorstel 5: De gemeenteraden respectievelijk algemene besturen waterschappen ontvangen 
jaarlijks ter instemming integraal het jaarplan, de begroting, en de werkplannen. 
Advies: Geen tekstaanpassing: Raden/AB-waterschap gaan over de kaders. Raden/AB-
waterschap krijgen jaarplan voor zienswijze voorgelegd. Werkplannen zijn uitvoerend, maar 
worden ter informatie verstrekt. 
 
Voorstel 6: Samenwerkingsagenda is een werkdocument en geen kaderstellende nota. 
Kennisnemen i.p.v. instemmen met SA als werkdocument voor jaarplan, werkplan en 
begroting. 
Advies: Geen tekstaanpassing: Samenwerkingsagenda is bedoeld als beleidskader en als 
basis voor jaarplan, werkplan etc. Dit is het moment van sturing door raden/AB-waterschap. 
 
Voorstel 7: I.p.v. “waar mogelijk” worden gemeenteraden “optimaal” betrokken 
Advies: Geen tekstaanpassing: In convenant is nu de rol van de raad/AB-waterschap 
optimaal geregeld binnen de genoemde uitgangspunten van samenwerking. 
 
Voorstel 8: Klankbordgroep raadsleden niet verantwoordelijk voor bewaken proces van 
informeren raadsleden en adviseren over de relatie tussen regio en raden/algemeen 
besturen. Niet raadsleden maar bestuurders halen op en koppelen terug bij raden en 
algemeen besturen 
Advies: Geen tekstaanpassing. Raadsleden kunnen proces naar raden/AB-waterschap wel 
bewaken en adviseren over goede communicatie tussen regio en raden/alg. besturen. Tot nu 
toe gebeurde dat ook. Nu wordt het, ook via amendement vanuit de VVB, duidelijker 
geformaliseerd. 
 
 
2. Wijzigingen in de Samenwerkingsagenda 
 
2.1. Amendement VVB 
 
Voorstel 9: De Regio Noordoost Brabant gaat de samenwerking aan met andere regio’s, ook 
over landsgrenzen heen. 
Advies: Tekstaanpassing (Opgave 5, Vertellen over de regio): 
“We verbinden onze regio aan belangrijke nationale netwerken. We gaan de samenwerking 
aan met andere regio’s, ook over landsgrenzen heen, zoals belangrijke netwerken in de 
Duitse buurregio’s.” 
 
Voorstel 10: In de opgave ‘vertellen over de regio’ ook het specifieke Noordoost Brabants 
karakter benoemen en daarbij de slogan “Brabantser dan dit wordt het niet” gebruiken in 
toekomstige campagnes. 
Advies: Tekstaanpassing (Opgave 5,vertellen over de regio): 
“Bij het uitdragen van de boodschap stemmen we (samen) af en werken we samen met 
Stichting AgriFood Capital, OndernemersLift+, Noordoost Brabant Werkt! en met de 
gemeenten die al een citymarketingstrategie voeren en daarin de boodschap, de trots en de 
kwaliteiten van de regio al hebben opgenomen of willen opnemen en uitlichten (zie ook 
opgave 4). De slogan ‘Brabantser dan dit wordt het niet’ zal daarbij in ieder geval in de 
campagnes gehanteerd worden.” 
 
Voorstel 11: De uitbreiding van de éénloketfunctie moet met voorrang plaatsvinden. Dit loket 
moet duidelijk zichtbaar en makkelijk toegankelijk worden voor MKB-ers en ZZP-ers in de 
regio Noordoost Brabant. 
Advies: Tekstaanpassing (Opgave 3, Aantrekkelijk vestigingsklimaat): 
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“We verkennen op welke wijze de één-loketfunctie kan komen tot intensieve samenwerking 
met het Werkgeversservicepunt voor ondernemersvragen over personeel. De uitbreiding van 
de éénloketfunctie moet met voorrang plaatsvinden. Dit loket moet duidelijk zichtbaar en 
makkelijk toegankelijk worden voor MKB-ers en ZZP-ers in de regio Noordoost.” 
 
Voorstel 12: De denkrichting “Agritoerisme” toevoegen aan de kernopgaven in het kader van 
het vitale platteland. 
Advies: Tekstaanpassing (Opgave 1,Vitale leefomgeving): 
Bij de “kern van de opgave”’ toevoegen aan de opsomming van “Ruimte die bijvoorbeeld 
benut kan worden voor” toe: “het stimuleren en faciliteren van Agritoerisme”.  
Bij “de eerste stappen” toevoegen: “We onderzoeken de kansen van ‘Agritoerisme’ als 
onderdeel van de brede innovatie- en transitieopgave in de landbouw”. 
 
2.2. Amendementen en moties in individuele gemeenteraden 

 

2.2.1. Amendement Boxmeer 
Voorstel 13: 

1) de tekst op blz. 39 onderaan, 2e bullit, aan te passen in die zin dat bij de opsomming van 

de lobbyactiviteiten betreffende de rijkswegen achter “…, A73” wordt toegevoegd “en de 

A77”;  

2) de tekst op blz. 39 onderaan, 4e bullit, luidende “We verkennen een betere verbinding 

tussen het Land van Cuijk en de Brainportregio.”, aan te passen als volgt: • Een 

onderzoek te doen naar de verbindingen tussen het Land van Cuijk en de Brainsportregio 

en daarbij de optie van het doortrekken van de rijksweg A77 (Boxmeer-Uden of ten 

zuiden van Veghel) te betrekken. 
Advies: 

a) Beide punten niet overnemen, want hiervoor was geen meerderheid in VVB waar een 

soortgelijk wijzigingsvoorstel is ingediend en beperkt aantal gemeenten heeft soortgelijk 

amendement/motie aangenomen. 

b) Amendement betrekken bij de uitvoeringsagenda van de Samenwerkingsagenda en 

Mobiliteitsagenda en t.z.t. doorgeleiden naar het poho Ruimte en Mobiliteit. 

 

2.2. Moties uit Cuijk, Landerd, Mill & Sint Hubert en Boxmeer  

Voorstel 14: 

1) plaats het mobiliteitsvraagstuk in de regio Nijmegen – Den Bosch – Eindhoven – Venlo 

prominent op diverse agenda’s en overlegtafels;  

2) sluit hierbij aan op de bereikbaarheidsagenda´s en plannen van Den Bosch, Nijmegen en 

de Brainportregio (Eindhoven/Helmond en Gemert);  

3) start gezamenlijk een gedegen onderzoek naar structurele oplossingen voor de 

bereikbaarheid /de verbindingen tussen Land van Cuijk/Boekel met de regio Eindhoven 

/Helmond en speel hierbij in op een breed scala van mogelijk maatregelen;  

Alleen in Boxmeer is toegevoegd: 

4) het Euregio-onderzoek niet te laten stoppen bij Nijmegen en het Land van Cuijk, maar te 

verbreden of te integreren met het bereikbaarheidsonderzoek van het Land van 

Cuijk/Boekel met de regio Eindhoven/Helmond en Den Bosch;  

5) voeg de punten 1 t/m 4 toe aan de samenwerkingsagenda Noordoost Brabant  

Advies: 
a) Niet overnemen, want hiervoor was geen meerderheid in VVB waar een soortgelijk 

wijzigingsvoorstel is ingediend en beperkt aantal gemeenten heeft soortgelijk 
amendement/motie aangenomen.  

b) Motie(s) betrekken bij de uitvoeringsagenda van de Samenwerkingsagenda en 
Mobiliteitsagenda en t.z.t. doorgeleiden naar het poho Ruimte en Mobiliteit.  
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2.3. Motie Landerd 

Voorstel 15: 

Bevorderen dat HBO onderwijs als aandachtsgebied wordt opgenomen in de WERKagenda. 

Advies: Motie doorleiden naar Noordoost Brabant Werkt. Dit is geen bevoegdheid van Regio 

Noordoost Brabant. 

 

2.4. Door besluitvorming 

Voorstel 16: 

Door de besluitvorming is het goed in het voorwoord hier melding van te maken. 

Advies: Toevoegen aan het voorwoord van de Samenwerkingsagenda, voor de twee 

afsluitende zinnen: “Met de unanieme besluitvorming over deze afspraken in de 

gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen mogen we ons zelf feliciteren. 

Ik merk dat de regionale onderwerpen er steeds meer toe doen, voor u, voor onze inwoners 

en ondernemers. Daarom doet het mij deugd dat we de regionale samenwerking de 

komende 4 jaar weer mogen en kunnen voortzetten. Het is ook goed dat we dat samen met 

AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en andere partners kunnen voortzetten.” 
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Bijlage 2: Overzicht besluitvorming in raden en AB waterschappen 

Gemeente/ 
waterschap 
 

Datum  Genomen besluiten  Aangenomen moties en 
amendementen 
 

Besluit BRG 

Bernheze 12/03/20 Gelet op het aangenomen amendement in 
de raadsvergadering op 12 maart 2020: 
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'. 
d. ln te stemmen met het addendum van de 
regio Noordoost-Brabant naar aanleiding 
van 
de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst 
op 19 februari 2020 met daarin zes 
voorstellen om de samenwerkingsagenda 
en samenwerkingsafspraken aan te vullen 
dan wel te wijzigen. 
2. Stichting AgriFood Capital: 
a. Kennis te nemen van de nieuwe 
Strategische Agenda van de Stichting 
AgriFood Capital 
3. ln 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: 
a. Kennis te nemen van de strategische 
WERKagenda 'Op weg naar 2030" van 
Noordoost 
Brabant Werkt; 

Addendum VVB in besluit opgenomen: 

1. Leden van gemeenteraden nemen deel 
aan de klankbordgroep raadsleden; elke 
gemeente is hierin met maximaal twee 
leden vertegenwoordigd.  

2. Het ophalen van input bij de eigen raad 
voorafgaand aan bijeenkomsten en het 
nadien informeren van de eigen raad 
over wat er in de klankbordgroep is 
besproken.  

3. De Regio Noordoost Brabant gaat de 
samenwerking aan met andere regio’s, 
ook over landsgrenzen heen. 

4. In de opgave ‘vertellen over de regio’ 
ook het specifieke Noordoost Brabants 
karakter benoemen en daarbij de slogan 
“Brabantser dan dit wordt het niet” 
gebruiken in toekomstige campagnes.  

5. De uitbreiding van de éénloketfunctie 
moet met voorrang plaatsvinden. Dit 
loket moet duidelijk zichtbaar en 
makkelijk toegankelijk worden voor 
MKB-ers en ZZP-ers in de regio 
Noordoost Brabant.  

6. De denkrichting 'Agritoerisme' 
toevoegen aan de kernopgaven in het 
kader van het vitale platteland. 

Amendement VVB: 
1. Tekstaanpassing: toevoegen aan “Artikel 

4: Gemeenteraden en algemene 
besturen waterschappen”: “3. Leden van 
gemeenteraden en AB-waterschappen 
nemen deel aan de klankbordgroep 
raadsleden; elke gemeente 
respectievelijk waterschap is hierin met 
maximaal twee leden 
vertegenwoordigd.” 

2. Tekstaanpassing: toevoegen aan “Artikel 
4: Gemeenteraden en algemene 
besturen waterschappen”: “4. Het 
ophalen van input bij de eigen raad 
respectievelijk AB-waterschap 
voorafgaand aan bijeenkomsten en het 
nadien informeren van de eigen raad 
respectievelijk AB-waterschap over wat 
er in de klankbordgroep is besproken.” 

De voorstellen 1 en 2 worden ook als 
zodanig verwerkt in de 
Samenwerkingsafspraken. 
3. Tekstaanpassing (Opgave 5, Vertellen 

over de regio): “We verbinden onze regio 
aan belangrijke nationale netwerken. We 
gaan de samenwerking aan met andere 
regio’s, ook over landsgrenzen heen, 
zoals belangrijke netwerken in de Duitse 
buurregio’s.” 

4. Tekstaanpassing (Opgave 5,vertellen 
over de regio): “Bij het uitdragen van de 
boodschap stemmen we (samen) af en 
werken we samen met Stichting 
AgriFood Capital, OndernemersLift+, 
Noordoost Brabant Werkt! en met de 
gemeenten die al een 
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b. ln te stemmen met financiële bijdrage 
van € 1,00 per inwoner per jaar aan de 
strategische WERKagenda 'Op weg naar 
2030'van Noordoost Brabant Werkt. 

citymarketingstrategie voeren en daarin 
de boodschap, de trots en de kwaliteiten 
van de regio al hebben opgenomen of 
willen opnemen en uitlichten (zie ook 
opgave 4). De slogan ‘Brabantser dan dit 
wordt het niet’ zal daarbij in ieder geval 
in de campagnes gehanteerd worden.” 

5. Tekstaanpassing (Opgave 3, 
Aantrekkelijk vestigingsklimaat): “We 
verkennen op welke wijze de één-
loketfunctie kan komen tot intensieve 
samenwerking met het 
Werkgeversservicepunt voor 
ondernemersvragen over personeel. De 
uitbreiding van de éénloketfunctie moet 
met voorrang plaatsvinden. Dit loket 
moet duidelijk zichtbaar en makkelijk 
toegankelijk worden voor MKB-ers en 
ZZP-ers in de regio Noordoost.” 

6. Tekstaanpassing (Opgave 1,Vitale 
leefomgeving): Bij de “kern van de 
opgave”’ toevoegen aan de opsomming 
van “Ruimte die bijvoorbeeld benut kan 
worden voor” toe: “het stimuleren en 
faciliteren van Agritoerisme”.  
Bij “de eerste stappen” toevoegen: “We 
onderzoeken de kansen van 
‘Agritoerisme’ als onderdeel van de 
brede innovatie- en transitieopgave in de 
landbouw”. 

Boekel 05/03/20 1. Regio Noordoost Brabant: 
a. Vaststellen van de 
Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' van 
Regio Noordoost Brabant met dien 
verstande dat daarin de punten 3 t/m 6 
zoals genoemd in het addendum worden 
opgenomen; 
b. Kennisnemen van het basisdocument 
voor de samenwerkingsafspraken van 
Regio 

Addendum VVB in besluit. 
 

Zie advies Addendum VVB bij Bernheze. 
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Noordoost Brabant en instemmen met het 
aanvullen van deze afspraken met de 
punten 1 en 2 van het addendum; 
c. Instemmen met het verlengen van de 
samenwerking op basis van het convenant 
'regionale samenwerking Regio Noordoost 
Brabant 2021-2024' met dien verstande dat 
hierin de punten 1 en 2 van het addendum 
worden opgenomen. 
2. Stichting AgriFood Capita': 
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 financiële bijdrage van € 
1,00 per inwoner per jaar aan de 
strategische WERKagenda 'Op weg naar 
2030' van Noordoost Brabant Werkt. 

Boxmeer 11/06/2020 1. in te stemmen met de 
Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ als 
basis voor de overheidssamenwerking in 
Regio Noordoost Brabant;  
2. kennis te nemen van de nieuwe 
Strategische agenda van de Stichting 
AgriFood Capital;  
3. kennis te nemen van de strategische 
WERKagenda op weg naar 2030 van 
Noordoost Brabant Werkt;  
4. 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 

Amendement 1: 
in te stemmen met het addendum van de 
Regio Noordoost Brabant naar aanleiding 
van de Verenigde Voorbereidende 
Bijeenkomst met daarin zes voorstellen om 
de samenwerkingsagenda en 
samenwerkingsafspraken aan te vullen dan 
wel te wijzigen. 
 
Amendement 2 
1. de tekst op blz. 39 onderaan, 2e bullit, 
aan te passen in die zin dat bij de 
opsomming van de lobbyactiviteiten 

Amendement 1: Zie advies Addendum VVB 
bij Bernheze. 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 2: 
c) Beide punten niet overnemen, want 

hiervoor was geen meerderheid in VVB 

waar een soortgelijk wijzigingsvoorstel is 

ingediend en beperkt aantal gemeenten 



 
 

 
 

10 
 

beginsel € 1,44 per inwoner per jaar aan 
AgriFood Capital BV wordt toebedeeld;  
5. 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 
voor de periode 2021 tot en met 2024;  
6. kennis te nemen van het basisdocument 
voor de samenwerkingsafspraken van 
Regio Noordoost Brabant; 7. in te stemmen 
met het verlengen van de samenwerking op 
basis van het convenant ‘regionale 
samenwerking Regio Noordoost Brabant 
2021-2024’; 
8. In te stemmen met het addendum van de 
Regio Noordoost Brabant naar aanleiding 
van de Verenigde Voorbereidende 
Bijeenkomst met daarin zes voorstellen om 
de samenwerkingsagenda en 
samenwerkingsafspraken aan te vullen dan 
wel te wijzigen. 
 

betreffende de rijkswegen achter “…, A73” 
wordt toegevoegd “en de A77”;  
2. de tekst op blz. 39 onderaan, 4e bullit, 
luidende “We verkennen een betere 
verbinding tussen het Land van Cuijk en de 

Brainportregio.”, aan te passen als volgt: • 
Een onderzoek te doen naar de 
verbindingen tussen het Land van Cuijk en 
de Brainsportregio en daarbij de optie van 
het doortrekken van de rijksweg A77 
(Boxmeer-Uden of ten zuiden van Veghel) te 
betrekken. 
 
Motie 
1. plaats het mobiliteitsvraagstuk in de regio 
Nijmegen – Den Bosch – Eindhoven – Venlo 
prominent op diverse agenda’s en 
overlegtafels;  
2. sluit hierbij aan op de 
bereikbaarheidsagenda´s en plannen van 
Den Bosch, Nijmegen en de Brainportregio 
(Eindhoven/Helmond en Gemert);  
3. start gezamenlijk een gedegen onderzoek 
naar structurele oplossingen voor de 
bereikbaarheid /de verbindingen tussen 
Land van Cuijk/Boekel met de regio 
Eindhoven /Helmond en speel hierbij in op 
een breed scala van mogelijk maatregelen;  
4. het Euregio-onderzoek niet te laten 
stoppen bij Nijmegen en het Land van Cuijk, 
maar te verbreden of te integreren met het 
bereikbaarheidsonderzoek van het Land van 
Cuijk/Boekel met de regio 
Eindhoven/Helmond en Den Bosch;  
5. voeg de punten 1 t/m 4 toe aan de 
samenwerkingsagenda Noordoost Brabant 

heeft soortgelijk amendement/motie 

aangenomen. 

d) Amendement betrekken bij de 

uitvoeringsagenda van de 

Samenwerkingsagenda en 

Mobiliteitsagenda en t.z.t. doorgeleiden 

naar het poho Ruimte en Mobiliteit. 

 

 

 

 

Motie: 

c) Niet overnemen, want hiervoor was geen 
meerderheid in VVB waar een soortgelijk 
wijzigingsvoorstel is ingediend en 
beperkt aantal gemeenten heeft 
soortgelijk amendement/motie 
aangenomen.  

d) Motie betrekken bij de 
uitvoeringsagenda van de 
Samenwerkingsagenda en 
Mobiliteitsagenda en t.z.t. doorgeleiden 
naar het poho Ruimte en Mobiliteit.  

 

Boxtel 09/06/20 1. de Samenwerkingsagenda 'Richting 
2030' van Regio Noordoost Brabant vast te 
stellen;  

Addendum VVB: Punten 1 en 2 via een 
amendement opgenomen in besluit. 
Amendement: 
in te stemmen met de zes eerste twee 
voorstellen genoemd in het addendum 

Zie advies Addendum VVB bij Bernheze. 
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2. kennis te nemen van de nieuwe 
Strategische agenda van de Stichting 
AgriFood Capital.  
3. kennis te nemen van de strategische 
WERKagenda op weg naar 2030 van 
Noordoost Brabant Werkt;  
4. 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.  
5. 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;  
6. kennis te nemen van het basisdocument 
voor de samenwerkingsafspraken van 
Regio Noordoost Brabant; 7. in te stemmen 
met het verlengen van de samenwerking op 
basis van het convenant 'regionale 
samenwerking Regio Noordoost Brabant 
2021-2024'.  
8. in te stemmen met de eerste twee 
voorstellen genoemd in het addendum naar 
aanleiding van het advies van de VVB en 
deze 2 punten op te nemen in 
respectievelijk de samenwerkingsafspraken 
en in het artikel 4 convenant zoals 
aangegeven in het addendum. 

naar aanleiding van het advies van de 
VVB en deze 6 2 punten op te nemen in 
respectievelijk de 
samenwerkingsafspraken, 
samenwerkingsagenda en in het artikel 4 
convenant zoals aangegeven in het 
addendum.” en gaat over tot de orde van 
de dag. 

 

 

Cuijk  12/05/20 Gezien het voorstel van B&W d.d. 4 feb. 
2020, gelet op de meerwaarde van 
regionale samenwerking voor de eigen 
agenda en ambities; gezien het advies van 
de Voorbereidende Verenigde Vergadering 
van Gemeenteraden en 
Waterschapsbesturen: 
1. In te stemmen met de 
Samenwerkingsagenda Richting 2030! van 
Regio Noordoost Brabant. Dit met 

Addendum VVB in besluit. 
 
Motie Samenwerking NOB betreffende 
mobiliteit: 
1 . Plaats het mobiliteits- vraagstuk in de 
regio Nijmegen — Den Bosch Eindhoven — 
Venlo prominent op de diverse agenda's en 
overlegtafels; 
2. Sluit hierbij aan op de 
bereikbaarheidsagenda's en plannen van 

Addendum: zie advies Addendum VVB bij 
Bernheze. 
 
Motie: Zie advies motie Boxmeer. 
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inachtneming van het addendum van de 
VVB van 19 feb. 2020. 
2. In te stemmen met het continueren van 
de samenwerking op basis van het 
convenant regionale samenwerking 2021-
2024. 
 

Den Bosch, Nijmegen en de Brainportregio 
(Eindhoven / Helmond en Gemert); 

3. Start gezamenlijk een gedegen 
onderzoek naar structurele oplossingen voor 
de bereikbaarheid / de verbindingen tussen 
Land van Cuijk / Boekel met de regio 
Eindhoven / Helmond en speel hierbij in op 
een breed scala van mogelijke maatregelen; 

4. Voeg de punten 1 t/m 3 toe aan de 
samenwerkingsagenda regio Noordoost-
Brabant 

Grave 14/04/20 Gezien het voorstel van burgemeester en 
wethouders d.d. 4 februari 2020; gelet op 
de meerwaarde van regionale 
samenwerking binnen Noordoost Brabant 
ten behoeve van de eigen ambities en 
agenda's; gelet op de ‘Tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming 
provincies, gemeenten, waterschappen en 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba’; 
besluit 
1. In te stemmen met de 
Samenwerkingsagenda “Richting 2030” van 
de Regio Noordoost Brabant. Dit met 
inachtneming van het addendum n.a.v. de 
Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst 
voor Gemeenteraden en 
Waterschapsbesturen, waarin de volgende 
zes voorstellen zijn opgenomen om de 
samenwerkingsagenda en 
samenwerkingsafspraken aan te vullen dan 
wel te wijzigen: 

1. Leden van gemeenteraden nemen 
deel aan de klankbordgroep 
raadsleden; elke gemeente is 
hierin met maximaal twee leden 
vertegenwoordigd.  

2. Het ophalen van input bij de eigen 
raad voorafgaand aan 
bijeenkomsten en het nadien 

Addendum VVB in besluit. 
 

Zie advies Addendum VVB bij Bernheze. 
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informeren van de eigen raad over 
wat er in de klankbordgroep is 
besproken.  

3. De Regio Noordoost Brabant gaat 
de samenwerking aan met andere 
regio’s, ook over landsgrenzen 
heen. 

4. In de opgave ‘vertellen over de 
regio’ ook het specifieke 
Noordoost Brabants karakter 
benoemen en daarbij de slogan 
“Brabantser dan dit wordt het niet” 
gebruiken in toekomstige 
campagnes.  

5. De uitbreiding van de 
éénloketfunctie moet met voorrang 
plaatsvinden. Dit loket moet 
duidelijk zichtbaar en makkelijk 
toegankelijk worden voor MKB-ers 
en ZZP-ers in de regio Noordoost 
Brabant.  

6. De denkrichting 'Agritoerisme' 
toevoegen aan de kernopgaven in 
het kader van het vitale platteland. 

2. In te stemmen met het verlengen van de 
samenwerking op basis van het convenant 
“regionale samenwerking Regio Noordoost 
Brabant 2021-2024”. 

Haaren  Geen besluitgenomen ivm herindeling 
(opsplitsing) per 1-1-2021. 

n.v.t Tekstaanpassingen in convenant: “Haaren” 
verwijderen uit de tekst en ondertekening. 
Tevens overal “17 gemeenten” vervangen 
door “16 gemeenten”.  
 

‘s-
Hertogenbosch 

07/04/20 Het college van burgemeester en 
wethouders stelt de gemeenteraad voor het 
volgende te besluiten:  
1. In te stemmen met het verlengen van de 
regionale samenwerking op basis van het 
convenant 'regionale samenwerking Regio 
Noordoost Brabant 2021-2024'. 

Addendum VVB in besluit. 
 

Zie advies Addendum VVB bij Bernheze. 
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2. Als basis van de samenwerking de 
Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' van 
de Regio Noordoost Brabant vast te stellen 
3. In te stemmen met een financiële 
bijdrage van € 3,00 per inwoner per jaar 
voor de uitvoering van deze 
samenwerkingsagenda, waarvan € 1,44 per 
inwoner per jaar bestemd is als bijdrage 
aan de uitvoering van de strategische 
agenda van de stichting AgriFood Capital 
BV. 4. In te stemmen met een financiële 
bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar 
aan de uitvoering van de strategische 
WERKagenda 'Op weg naar 2030' van 
Noordoost Brabant Werkt.  
5. In te stemmen met de volgende 
wijzigingsvoorstellen die verwoord zijn in 
het addendum Verenigde Voorbereidende 
Bijeenkomst voor Gemeenteraden en 
Waterschapsbesturen (d.d. 19 februari 
2020) en deze op te laten nemen in de 
samenwerkingsagenda en convenant: 
I. Leden van gemeenteraden nemen deel 
aan de klankbordgroep raadsleden; elke 
gemeente is hierin met maximaal twee 
leden vertegenwoordigd. Voorstel: 
opnemen in samenwerkingsafspraken en in 
artikel 4 convenant. 
II. Het ophalen van input bij de eigen raad 
voorafgaand aan bijeenkomsten en het 
nadien informeren van de eigen raad over 
wat er in de klankbordgroep is besproken. 
Voorstel: opnemen in 
samenwerkingsafspraken en in artikel 4 
convenant.  
III. De Regio Noordoost Brabant gaat de 
samenwerking aan met andere regio’s, ook 
over landsgrenzen heen. Voorstel: 
opnemen in samenwerkingsagenda.  
IV. In de opgave ‘vertellen over de regio’ 
ook het specifieke Noordoost Brabants 
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karakter benoemen en daarbij de slogan 
“Brabantser dan dit wordt het niet” 
gebruiken in toekomstige campagnes. 
Voorstel: opnemen in 
samenwerkingsagenda.  
V. De uitbreiding van de éénloketfunctie 
moet met voorrang plaatsvinden. Dit loket 
moet duidelijk zichtbaar en makkelijk 
toegankelijk worden voor MKB-ers en ZZP-
ers in de regio Noordoost Brabant. 
Voorstel: opnemen in 
samenwerkingsagenda.  
VI. De denkrichting 'Agritoerisme' 
toevoegen aan de kernopgaven in het 
kader van het vitale platteland. Voorstel: 
opnemen in samenwerkingsagenda. 

Heusden 01/04/20 Voor het continueren van de regionale 
samenwerking in Noordoost-Brabant: 
1. Regio Noordoost Brabant: de 
Samenwerkingsagenda 'Richting2030' van 
Regio Noordoost Brabant vast te stellen;  
2. kennis te nemen van het basisdocument 
met samenwerkingsafsprakenvoorde Regio 
Noordoost Brabant; · in te stemmen met 
verlenging van de samenwerking op basis 
van het convenant 'regionale 
samenwerking Regio 
NoordoostBrabant2021-2024';  
3. Stichting AgriFoodCapital: kennis te 
nemen van de nieuwe Strategische Agenda 
van de Stichting AgriFoodCapital;  
4. Noordoost Brabant Werkt: kennis te 
nemen van de strategische WERKagenda 
'Op weg naar2030' van Noordoost Brabant 
Werkt;  
5. voor de periode2021 tot en met 2024 in 
te stemmen met een financiële bijdrage van 
€ 3 per inwoner per jaar voor de Regio 
Noordoost Brabant, waarvan in beginsel € 
1,44 per inwoner per jaar voor 
AgriFoodCapital wordt gereserveerd en 
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waarbij wordt opgemerkt dat het college het 
gesprek aangaat over de meerwaarde voor 
Heusden om de samenwerking met 
AgriFoodCapital naar de toekomst toe te 
continueren. 

Landerd 28/05/20 Gezien het voorstel van burgemeester en 
wethouders van Landerd d.d. 2l januari 
2020; 
De regionale samenwerking in Noordoost 
Brabant voor de jaren 2021tot en met2024 
te continueren door voor:  
Regio Noordoost Brabant:  
a. Vaststellen van de 
Samenwerkingsagenda'Richting 2030'van 
Regio Noordoost Brabant met dien 
verstande dat daarin de punten 3 tm 6 
zoals genoemd in het addendum worden 
opgenomen;  
b. Kennisnemen van het basisdocument 
voor de samenwerkingsafspraken van 
Regio Noordoost Brabant en instemmen 
met het aanvullen van deze afspraken met 
de punten 1 en 2 van het addendum;  
c. lnstemmen met het verlengen van de 
samenwerking op basis van het convenant 
‘regionale samenwerking Regio Noordoost 
Brabant 2021-2024' met dien verstande dat 
hierin de punten 1 en2 van het addendum 
worden opgenomen.  
2. Stichting AgriFood Capital:  
a. Kennis te nemen van de nieuwe 
Strategische Agenda van de Stichting 
AgriFood Capital.  
3. ln 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:  

Addendum VVB in besluit 
Amendement 1: 
besluitregel 1 van het ontwerpbesluit te 
vervangen door:  
1. Regio Noordoost Brabant:  
a. Vaststellen van de 
Samenwerkingsagenda 'Richting 2030'van 
Regio Noordoost Brabant met dien 
verstande dat daarin de punten 3 t/m 6 zoals 
genoemd in het addendum worden 
opgenomen;  
b. Kennisnemen van het basisdocument 
voor de samenwerkingsafspraken van Regio 
Noordoost Brabant en instemmen met het 
aanvullen van deze afspraken met de 
punten 1 en 2 van het addendum;  
c. lnstemmen met het verlengen van de 
samenwerking op basis van het convenant 
'regionale samenwerking Regio Noordoost 
Brabant 2O21-2024' met dien verstande dat 
hierin de punten 1 en 2 van het addendum 
worden opgenomen. 
 
Motie 1 
draagt het college van burgemeester en 
wethouders op om  
1. te onderzoeken, in samenspraak met de 
sector, welke mogelijkheden er zijn om 
kaders mee te geven in ons beleid 
buitengebied waarin (nog meer) sturing kan 
worden gegeven aan een duurzame 
buitengebied, met aandacht voor de 
terughoudendheid van het vestigen van 
intensieve veehouderij,  

Amendement 1: Zie advies Addendum VVB 
bij Bernheze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie 1 uitvoering bij college Landerd. 
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a. Kennis te nemen van de strategische 
WERKagenda 'Op weg naar 2030" van 
Noordoost Brabant Werkt;  
b. ln te stemmen met financiële bijdrage 
van € 1,00 per inwoner per jaar aan de 
strategische WERKagenda 'Op weg naar 
2030'van Noordoost Brabant Werkt.  
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Landerd van 28 
mei 2020 
 

2. hiermee uiterlijk eind 2020 terug te komen 
bij de raad voor het bespreken van de 
uitkomsten van dit onderzoek. 
 
Motie 2 
te bevorderen dat HBO onderwijs als 
aandachtsgebied wordt opgenomen in de 
WERKagenda, 
 
Motie 3 
verzoekt het college om  
1. het mobiliteitsvraagstuk in de regio 
Nijmegen-Den Bosch-Eindhoven-Venlo 
prominent op de diverse agenda's en 
overlegtafels te plaatsen;  
2. hiervoor aansluiting te zoeken bij de 
bereikbaarheidsagenda's en plannen van 
Den Bosch, Nijmegen en de Brainportregio; 
3. gezamenlijk met partners een gedegen 
onderzoek te starten naar structurele 
oplossingen voor de bereikbaarheid van de 
Oost-West verbindingen in de regio Noord 
Oost Brabant. en hierbij in te spelen op een 
breed scala van mogelijke maatregelen.  
4. daarin ook het (nieuwe) provinciaal 
mobiliteitsbeleid "Gedeelde Mobiliteit" in 
samenhang met de aankomende 
vernieuwde concessie openbaar vervoer in 
Noord Oost Brabant te betrekken bij het 
onderzoeken van oplossingen voor de 
bereikbaarheid in onze regio. 

 
 
 
Motie 2 doorleiden naar Noordoost Brabant 
Werkt. Dit is geen bevoegdheid van Regio 
Noordoost Brabant. 
 
 
Motie 3: Zie advies motie Boxmeer. 

Meierijstad 07/05/20 Gezien het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders van 4 februari 
2020.  
Gezien het addendum naar aanleiding van 
de verenigde voorbereidende bijeenkomst 
d.d. 19 februari 2020 van de regio 
Noordoost Brabant.  
Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet 
Besluit gemeenteraad:  

Addendum VVB in besluit. 
 
 

Zie advies Addendum VVB bij Bernheze. 
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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’.  
d. In te stemmen met het addendum van de 
regio Noordoost- Brabant naar aanleiding 
van de verenigde voorbereidende 
bijeenkomst met daarin 6 voorstellen om de 
samenwerkingsagenda en 
samenwerkingsafspraken aan te vullen dan 
wel te wijzigen.  
2. Stichting AgriFood Capital:  
a. 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:  
a. Kennis te nemen van de strategische 
WERKagenda ‘Op weg naar 2030” van 
Noordoost Brabant Werkt;  
b. 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. 

Mill & Sint 
Hubert 

16/04/20 1. In te stemmen met de 
Samenwerkingsagenda “Richting 2030” van 
de Regio Noordoost Brabant; 

Amendement: 
Besluit aanpassen in: 

Amendement: Zie amendement VVD bij 
gemeente Bernheze. 
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2. In te stemmen met het verlengen van de 
samenwerking op basis van het convenant 
“regionale samenwerking Regio Noordoost 
Brabant 2021-2024”. 
 

1. instemmen met de 
Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van 
Regio Noordoost Brabant, met in 
achtneming van het addendum naar 
aanleiding van de verenigde voorbereidende 
bijeenkomst met daarin 6 voorstellen om de 
samenwerkingsagenda en 
samenwerkingsafspraken aan te vullen dan 
wel te wijzigen.   

2. instemmen met het verlengen van de 
samenwerking op basis van het convenant 
“regionale samenwerking Regio Noordoost 
Brabant 2021-2024”.  
 
Motie: 
Verzoekt het college:  
1. het mobiliteitsvraagstuk in de regio 
Nijmegen-Den Bosch-Eindhoven-Venlo 
prominent op de diverse agenda’s en 
overlegtafels te plaatsen;  
2. hiervoor aansluiting te zoeken bij de 
bereikbaarheidsagenda’s en plannen van 
Den Bosch, Nijmegen en de Brainportregio; 
3. gezamenlijk met partners een gedegen 
onderzoek te starten naar structurele 
oplossingen voor de bereikbaarheid van en 
de verbindingen met enerzijds de regio Land 
van Cuijk / Boekel en anderzijds de regio 
Eindhoven / Helmond en hierbij in te spelen 
op een breed scala van mogelijke 
maatregelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie: Zie advies motie Boxmeer. 

Sint Anthonis  in te stemmen met de 
Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' als 
basis voor de overheidssamenwerking in 
Regio Noordoost Brabant;  
in te stemmen met het addendum van de 
Regio Noordoost-Brabant naar aanleiding 
van de Verenigde Voorbereidende 
Bijeenkomst d.d. í 9 februari 2020 met 
daarin 6 voorstellen om de 
samenwerkingsagenda en de 

Addendum VVB in besluit. 
 

Zie advies Addendum VVB bij Bernheze. 
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samenwerkingsafspraken aan te vullen dan 
wel te wijzigen.  
kennis te nemen van de nieuwe 
Strategische agenda van de Stichting 
AgriFood Capital;  
kennis te nemen van de strategische 
WERKagenda op weg naar 2030 van 
Noordoost Brabant Werkt;  
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;  
in te stemmen met een financiële bijdrage 
van € 1 ,00 per inwoner per jaar aan de 
strategische WERKagenda 'Op weg naar 
203Q'van Noordoost Brabant Werkt voor 
de periode 2021 tot en met 2024;  
kennis te nemen van het basisdocument 
voor de samenwerkingsafspraken van 
Regio Noordoost Brabant; in te stemmen 
met het verlengen van de samenwerking op 
basis van het convenant regionale 
samenwerking Reg io Noordoost Brabant 
2021 -2024' . 

Sint-
Michielsgestel 

11/06/2020 1. de Samenwerkingsagenda ‘Richting 
2030’ van Regio Noordoost Brabant vast te 
stellen;  
2. kennis te nemen van de nieuwe 
Strategische agenda van de Stichting 
AgriFood Capital.  
3. kennis te nemen van de strategische 
WERKagenda op weg naar 2030 van 
Noordoost Brabant Werkt;  
4. 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.  

Addendum VVB in amendement: 
Besluit om een extra beslispunt toe te 
voegen aan het besluit, te weten: 8. In te 
stemmen met het addendum van de regio 
Noordoost-Brabant naar aanleiding van de 
Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van 
19-02-2020 met daarin 6 voorstellen om de 
samenwerkingsagenda en 
samenwerkingsafspraken aan te vullen dan 
wel te wijzigen. 
 

Zie advies Addendum VVB bij Bernheze. 
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5. 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;  
6. kennis te nemen van het basisdocument 
voor de samenwerkingsafspraken van 
Regio Noordoost Brabant; 7. in te stemmen 
met het verlengen van de samenwerking op 
basis van het convenant ‘regionale 
samenwerking Regio Noordoost Brabant 
2021-2024’. 

Oss 28/05/20 De raad van de gemeente Oss; gezien het 
voorstel van burgemeester en wethouders 
van 28 januari 2020; gelet op het advies 
van de raadscommissie van 20 februari 
2020; besluit:  
1. Regio Noordoost Brabant:  
a. vast te stellen van de 
Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van 
Regio Noordoost Brabant;  
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:  
a. kennis te nemen van de nieuwe 
Strategische Agenda 2030 van de Stichting 
AgriFood Capital.  
3. Noordoost Brabant Werkt:  
a. kennis te nemen van de strategische 
WERKagenda ‘Op weg naar 2030” van 
Noordoost Brabant Werkt;  
b. akkoord te gaan met financiële bijdrage 
van € 1,00 per inwoner per jaar aan de 
strategische WERKagenda ‘Op weg naar 
2030’ van Noordoost Brabant Werkt voor 
de periode 2021 tot en met 2024. 

Addendum VVB: Niet akkoord 
 
Amendement 1 
1. De tekst op blz.1 onder overwegende dat: 
bij het vierde bolletje de volgende tekst 
“Partijen de Samenwerkingsagenda 
‘Richting2030’onderschrijven. Deze bepaalt 
de gezamenlijke koers en opgaven voor de 
gehele regio en onze principes van 
samenwerking. Structuur en werkwijze zijn 
afgeleiden daarvan; vervangen door: 
Partijen hebben kennisgenomen van de 
samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’, deze 
samenwerkingsagenda is een 
werkdocument om jaarlijks te komen tot een 
jaarplan, werkplan en begroting”  
2. De tekst blz.2 artikel 4 lid 1 de volgende 
tekst “De gemeenteraden respectievelijk 
algemene besturen waterschappen, stellen 
tenminste één keer in de vier jaar de 
beleidskaders voor deze samenwerking 
vast, waaronder de samenwerkingsagenda.” 
Vervangen door: De gemeenteraden 
respectievelijk algemene besturen 
waterschappen nemen tenminste één keer 
in de vier jaar kennis van de beleidskaders 
voor deze samenwerking, waaronder de 
samenwerkingsagenda. 
 
Amendement 2 

 
 
Amendement 1. Geen tekstaanpassing: 
Colleges/DB-waterschap beoordelen zelf of 
ze naar gemeenteraad/AB-waterschap 
moeten voor instemming (kaderstellende rol 
van raden). Dit is afhankelijk van lokaal 
beleid en afspraken. 
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De tekst op blz.2 artikel 4 lid 2 de volgende 
tekst “De gemeenteraden respectievelijk 
algemene besturen waterschappen worden, 
waar mogelijk in overeenstemming met 
hetgeen in de Wet gemeenschappelijke 
regeling is beschreven, bij het 
samenwerkingsverband betrokken”. 
Vervangen door: De gemeenteraden 
respectievelijk algemene besturen 
waterschappen worden optimaal betrokken 
bij het vrijwillige samenwerkingsverband. 
 
Amendement 3 
1. De tekst op blz.2 artikel 5 lid 9 de 
volgende tekst “Besluiten kunnen worden 
genomen wanneer een meerderheid van de 
leden aanwezig is. Besluiten worden met 
meerderheid van stemmen (de helft + 1) 
genomen. Gestreefd wordt naar unanieme 
besluitvorming” vervangen door: Besluiten 
kunnen worden genomen wanneer een 
meerderheid van de leden aanwezig is. 
Besluiten worden met meerderheid van 
stemmen (de helft + 1) genomen. Gestreefd 
wordt naar unanieme besluitvorming”. 
Besluiten met een politiek-beleidsmatig 
karakter (die onze inwoners direct raken) 
worden ter instemming voorgelegd aan de 
gemeenteraden, en blijven dus 
voorbehouden aan de gemeenteraden.  
2. De tekst blz.3 artikel 6 lid 11 de volgende 
tekst “Besluiten kunnen worden genomen 
wanneer een meerderheid van de leden 
aanwezig is. Besluiten worden met 
meerderheid van stemmen (de helft + 1) 
genomen. Gestreefd wordt naar unanieme 
besluitvorming” vervangen door: Besluiten 
kunnen worden genomen wanneer een 
meerderheid van de leden aanwezig is. 
Besluiten worden met meerderheid van 
stemmen (de helft + 1) genomen. Gestreefd 

Amendement 2. Geen tekstaanpassing: 
Raden/AB-waterschap gaan over de kaders. 
Raden/AB-waterschap krijgen jaarplan voor 
zienswijze voorgelegd. Werkplannen zijn 
uitvoerend, maar worden ter informatie 
verstrekt. 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 3. Geen tekstaanpassing: 
Samenwerkingsagenda is bedoeld als 
beleidskader en als basis voor jaarplan, 
werkplan etc. Dit is het moment van sturing 
door raden/AB-waterschap. 
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wordt naar unanieme besluitvorming”. 
Besluiten met een politiek-beleidsmatig 
karakter (die onze inwoners direct raken) 
worden ter instemming voorgelegd aan de 
gemeenteraden, en blijven dus 
voorbehouden aan de gemeenteraden. 
 
Amendement 4 
Toevoegen aan artikel 4 nieuw lid 3 De 
gemeenteraden respectievelijk algemene 
besturen waterschappen ontvangen jaarlijks 
ter instemming integraal het jaarplan, de 
begroting, en de werkplannen. 
 
Amendement 5 
1. aanpassing tekst - 
samenwerkingsafspraken- Leden van 
gemeenteraden kunnen deelnemen aan de 
klankbordgroep raadsleden. In de 
klankbordgroep zitten ook enkele griffiers. 
De functie van deze klankbordgroep is 
drieledig: a) Meedenken over de inhoud van 
de regionale (thema)bijeenkomsten; b) 
Adviseren over de verbinding tussen Regio 
Noordoost Brabant en de eigen raad c.q. 
gemeente en omgekeerd; c) Bewaken van 
het proces om gemeenteraden op tijd en 
adequaat te informeren. Vervangen door: 
Leden van gemeenteraden kunnen 
deelnemen aan de klankbordgroep 
raadsleden. In de klankbordgroep zitten ook 
enkele griffiers. De functie van deze 
klankbordgroep is het meedenken over de 
inhoud van de regionale 
(thema)bijeenkomsten. 2. Voorgestelde 
uitbreiding convenant artikel 4 met twee 
leden t.w.: a. Het ophalen van input bij de 
eigen raad voorafgaand aan bijeenkomsten 
en het nadien informeren van de eigen raad 
over wat er in de klankbordgroep is 
besproken b. Leden van gemeenteraden 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement 4. Geen tekstaanpassing: In 
convenant is nu de rol van de raad/AB-
waterschap optimaal geregeld binnen de 
genoemde uitgangspunten van 
samenwerking. 
 
 
Amendement 5. Geen tekstaanpassing. 
Raadsleden kunnen proces naar raden/AB-
waterschap wel bewaken en adviseren over 
goede communicatie tussen regio en 
raden/alg. besturen. Tot nu toe gebeurde dat 
ook. Nu wordt het, ook via amendement 
vanuit de VVB, duidelijker geformaliseerd. 
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nemen deel aan de klankbordgroep 
raadsleden; elke gemeente is hierin met 
maximaal twee leden vertegenwoordigd 
Akkoord te gaan met het voorstel onder b. 
op te nemen in artikel 4 van het convenant 
en niet akkoord met het opnemen van het 
voorstel onder a.  

Uden  19/04/20 1. De samenwerkingsagenda van Regio 
Noordoost Brabant ‘Richting 2030’ en het 
addendum vast te stellen. 2. In te stemmen 
met het verlengen van de samenwerking op 
basis van het convenant ‘regionale 
samenwerking Regio Noordoost Brabant 
2021-2024’.  
3. In te stemmen met de continuering van 
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. In te stemmen met de continuering van 
de financiële bijdrage van € 1,00 per 
inwoner per jaar aan de strategische 
WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van 
Noordoost Brabant Werkt.  
5. De financiële effecten te betrekken in het 
financieel beeld van de begrotingsnotitie 
2021. 

Addendum VVB in besluit. Zie advies Addendum VVB bij Bernheze. 

Vught 12/3/20 1. de Samenwerkingsagenda 'Richting 
2030' van Regio Noordoost-Brabant vast te 
stellen;  
2. het convenant 'regionale samenwerking 
Regio Noordoost-Brabant 2021-2024' te 
sluiten;  
3. in de gemeentebegroting voor de periode 
2021 tot en met 2024 een financiële 
bijdrage van € 4,00 per inwoner per jaar 
voor de Regio Noordoost-Brabant op te 
nemen. 
 

In Vught werd er door de raad verschillend 
naar het addendum gekeken. Er waren geen 
grote bezwaren tegen het addendum, maar 
wel verschillende visies. De bijeenkomst en 
het addendum hadden geen officiële status. 
Ook inhoudelijk waren er verschillen. Niet 
alle punten in het addendum kregen steun. 
De gemeenteraad heeft uiteindelijk het 
addendum niet in de raadsvergadering 
besproken en er dus ook geen besluit over 
genomen.  
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Waterschap 
Aa en Maas 

21/02/20 In de vergadering van 21 februari 2019 
heeft het algemeen bestuur van 
waterschap Aa en Maas kennis genomen 
van en ingestemd met de voorliggende 
stukken inzake de 
Samenwerkingsagenda Regio Noordoost 
Brabant, inclusief de aangenomen moties 
uit de Verenigde Voorbereidende 
Bijeenkomst van 19 februari. Daarbij heeft 
het AB de opmerking gemaakt dat het 
addendum niet alleen gericht dient te zijn 
op de leden van de gemeenteraad, maar 
ook op de leden van de algemene besturen 
van de waterschappen. 

  

Waterschap de 
Dommel 

10-03-
2020 

1. Ingestemd met de 
Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ 
regio Noordoost-Brabant; 

2. Ingestemd met het verlengen van de 
samenwerking op basis van het 
convenant ‘Regionale samenwerking 
Regio-Noordoost Brabant 2021-2024’. 

  

 


