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1. Doel VVB

Informele raadpleging voor raadsleden en AB-
leden waterschappen over de inhoud van de 
nieuwe Samenwerkingsagenda van Regio 
Noordoost Brabant en de manier waarop we 
de samenwerking vorm gaan geven de 
komende jaren (convenant). 

De VVB is bedoeld om raadsleden 
en leden van de ABs
waterschappen uit de regio bijeen 
te brengen om elkaar beter te 
leren kennen.

De VVB geeft ook de 
mogelijkheid om te reageren
op de agenda’s van AgriFood 
Capital en Noordoost 
Brabant Werkt



2. Aanwezigen

Deze gegevens zijn 
gebaseerd op de 
aanmeldingen vooraf. 
De werkelijke opkomst 
wijkt iets af
(o.a. 99 raadsleden en 
burgerraadsleden)



Aangemelde raadsleden per gemeente

Deze gegevens zijn 
gebaseerd op de 
aanmeldingen vooraf. 
De werkelijke opkomst 
wijkt iets af.



Verdeling naar politieke partijen

Deze gegevens zijn 
gebaseerd op de 
aanmeldingen vooraf. 
De werkelijke opkomst 
wijkt iets af.



3. Regio Deal Noordoost Brabant

“Hier gaat ons hart sneller van kloppen!”



Partners Regio Deal Noordoost Brabant

AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, 
OndernemersLift+ en Provincie Noord-Brabant



4. Opzet peilingen VVB

Gespreksleider:
Jack Mikkers

Procedure behandeling wijzigingsvoorstellen en suggesties
• Toelichting door de indiener(s)
• Reactie van het Dagelijks Bestuur Regio Noordoost Brabant
• Peiling bij alle aanwezige raadsleden en AB-leden waterschappen

(voor/tegen)

De uitkomst van de peiling is niet 
bindend. De peiling is bedoeld als 
inspiratie voor de besluitvorming 
in de eigen gemeenten en 
waterschappen.



5. Wijzigingsvoorstellen en suggesties
Regio Noordoost Brabant 



W1 Deelname klankbordgroep

Elke gemeente heeft max. twee deelnemers in de klankbordgroep

Ingediend door
Alle fracties Meierijstad

Uitslag peiling wijzigingsvoorstellen

W2 Functie klankbordgroep

De functie van deze klankbordgroep is vierledig:
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;
d) Het ophalen van input bij de eigen raad voorafgaand aan bijeen-

komsten en het nadien en het nadien informeren van de eigen raad
over wat er in de klankbordgroep is besproken.

Ingediend door
Alle fracties Meierijstad



W3 Doortrekken A77

Een onderzoek te doen naar de verbindingen tussen Cuijk en 
Brainsportregio en daarbij de optie doortrekken van de A 77 (Boxmeer-
Uden) te betrekken. 

Bij de lobbyactiviteiten tevens de optie A77 te benoemen

Ingediend door
Liberaal Land van Cuijk

Uitslag peiling wijzigingsvoorstellen

W4 Euregio Rijn en Waal ook partner (gewijzigd)

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

Ingediend door
Liberaal Land van Cuijk



W6 Ontbrekende opgave (gewijzigd)

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. 

Ingediend door
Fractie Hart Meierijstad

Uitslag peiling wijzigingsvoorstellen

W8 Een niet zo sterk verhaal

Schrappen van de opgave ‘Een sterk verhaal’.

Ingediend door
Fractie Hart Meierijstad

“Brabantser dan dit wordt het niet”



S1 Uitstel besluitvorming samenwerking

Stel de behandeling van het voorstel tot verlenging van de 
samenwerking met bijbehorende bekostiging uit. Laat de 
gemeenteraden eerst de fundamentele discussie voeren of ze de 
samenwerking wel willen verlengen op basis van evaluatie van behaalde 
concrete resultaten. En regel eerst de opzet van overlegtafels, waardoor 
de raden beter betrokken worden bij de samenwerkingsorganisaties.

Ingediend door
SP fractie Meierijstad

Uitslag peiling suggesties

S2 Uitbreiding éénloket functie (gewijzigd)

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. 

Ingediend door
6 fracties  Sint-Michielsgestel



S3 Vitaal platteland

Toevoegen van ‘Agritoerisme’ als denkrichting bij de kernopgaven voor 
een vitaal platteland

Ingediend door
6 fracties Sint-Michielsgestel

Uitslag peiling suggesties

S4 Burgers ontzorgen met ruimte voor 
regenwater 

Ingetrokken door indiener

Ingediend door
Fractie bedrijven, Waterschap De Dommel



6. Wijzigingsvoorstellen en suggesties
AgriFood Capital 



S5 In stand houden intensieve veehouderij niet in 
de agenda

AgrIFood Capital moet zich richten op het verduurzamen van de 
landbouw en niet investeren in het in standhouden van de intensieve 
veehouderij.

Ingediend door
Diverse progressieve fracties

Uitslag peiling suggesties



W5 Intensieve veehouderij 

Voorstel aanpassing tekst in bijlage B van het Basis raadsvoorstel 
regionale samenwerking 2021-2024, m.n.

“toekomstbestendige intensieve veehouderij en in het bijzonder de 
varkenshouderij“ wordt vervangen door “duurzame en 
toekomstbestendige landbouw”

Ingediend door
Diverse progressieve fracties

Uitslag peiling wijzigingsvoorstellen

W7 Beperking ambities

Schrappen van de ‘ontwikkelen van nieuwe voedselconcepten’.

Ingediend door
Fractie Hart Meierijstad



7. Er waren géén wijzigingsvoorstellen 
en suggesties voor Noordoost Brabant
Werkt



8. Conclusies en vervolg

De voorstellen waar een meerderheid ‘voor’ 
was, worden als advies van de VVB voor een 
addendum aangereikt aan de griffiers van de 
gemeenteraden en AB-waterschappen.

Door de aanwezigen is de avond als positief ervaren. 
De opzet van de avond is voor herhaling vatbaar. 
Experiment geslaagd!




