
Regionale samenwerking 

in Zuidoost-Brabant

4 organisaties, 1 doel:
Ondersteunen van de 21 gemeenten bij het realiseren 

van hun lokale en regionale opgaven



Programma

19.00-19.30 Welkom en plenaire inleiding 
samenwerking 4 grote regionale 
Gemeenschappelijke Regelingen

Organisatie naar keuze 

19.35-20.15 Carrousel 1 – accenten Begroting 2022

20.20-21.00 Carrousel 2 – accenten Begroting 2022

-> Links zijn opgenomen in de uitnodiging



Werken vanuit de ambitie van de regio

Een sterke, veilige, gezonde en duurzame regio, 

die met het specifiek economisch profiel behoort 

tot de top van de Europese en wereldeconomie



Samenwerken met en tussen de 4 GR-en

Ontwikkelingen en opgaven vragen om inhoudelijke 

samenhang, aanpak en aansturing

Behoefte aan coördinatie op de gezamenlijke opgaven 

(21 gemeenten en 4 GR-en)

❑ Realisatie en slagkracht door samenwerking 

op inhoud 

❑ Kwaliteit en efficiency door afstemming en kennisdeling  

op bedrijfsvoering



Uitdagingen regio 

✓ Brede welvaart en vitale samenleving (incl gezondheid 

en veiligheid)

✓ Duurzaamheids- en klimaatvraagstuk (energie, water, 

kringloop, bodem)

✓ Demografie (arbeidsmarkt, woningmarkt, zorg)

✓ Leefbaarheid en bereikbaarheid

✓ Transitie landelijk gebied (kringloop, nieuwe economie, 

stikstof)

✓ Invoering Omgevingswet en omgevingsvisie



Opgaven regio, waar we allemaal 
aan bijdragen

Sterke economische regio

✓ Brainportagenda, versterken basiseconomie, totale economische keten

✓ Brede welvaart

Goede bereikbare regio

✓ Verbeteren regionale en (inter)nationale bereikbaarheid 

✓ Slimme nieuwe mobiliteit

Hoogwaardige leefomgeving

✓ Gezonde en veilige leefomgeving (lucht, geur, water, bodem, geluid etc.)

✓ Versterken landschappelijke kwaliteit

Vitale en veilige regio 

✓ Continuïteit van de samenleving (werken, wonen en leven)

✓ Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners 

Duurzame regio

✓ Energietransitie

✓ Stikstofproblematiek

✓ Klimaatadaptatie (waterbeheer)



Synergie op de opgaven 



Hoe leveren wij een bijdrage? 

Professioneel, ondernemend en proactief
✓ We hebben gekwalificeerde medewerkers

✓ We spelen actief in op ontwikkelingen en kansen

Samenwerking
✓ We hebben een goede relatie met onze gemeenten en de Provincie Noord-Brabant

✓ We werken ook samen met andere partijen (branchegenoten, koepelorganisaties, buurregio’s)

✓ We zijn actief in netwerken en zetten deze met kennis van de regio actief in voor het realiseren 
van de ambities

Innovatief
✓ Ontwikkelen en toepassen van innovaties. We organiseren testomgevingen voor o.a. duurzame 

energieopwekking, mobiliteit, vitaliteit, gezondheid, economie en landbouw/veehouderij 

✓ We benutten Europese en landelijke programma’s voor het realiseren van onze ambities

Kennisdeling
✓ Organiseren en kennisuitwisseling

✓ Actief inzetten van onderwijs- en kennisinstellingen



Samenwerken op bedrijfsvoering

✓ Bestuurlijke organisatie en samenwerking
-Synchroniseren bestuurlijke besluitvorming

-Afstemmingsoverleg Kring van gemeentesecretarissen

✓ Personeel en organisatie
-Kennis delen (arbeidsvoorwaarden, Arbo, Wnra,
aanpak werken op 1,5 meter etc.)  

✓ Inkoop
-Onderzoek gezamenlijk inkoopplan en afspraken BIZOB

✓ Financiën

-Afstemmen planning en control cyclus
-Hanteren zelfde methodiek indexering inwonerbijdrage en 
aantal inwoners 

-Harmoniseren financiële verordeningen en beleidsregels 
(o.a. hoogte algemene reserve, treasury, reserves en
voorzieningen)



Met elkaar!


