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Informatie voortgang project 'Krachtig bestuur in Brabant'

Datum
14 december 2011
Ons kenmerk
2857180
Uw kenmerk

Geacht college,
Na de presentatie in Tilburg op 23 november j l . door prof. dr. Hans Mommaas
van het 'Panorama Krachtig Brabants Bestuur' zetten wij een volgende stap in
het project Krachtig bestuur in Brabant. Met onze brieven van 1 november en
1 december jl. hebben wij u al eerder over dit project en het procesverloop
geïnformeerd. Nadere informatie en documenten zijn te vinden op onze website
www.brabant.nl/krachtigbestuur.
In samenspraak met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG)
ontwikkelen wij op dit moment een geschikte methodiek en vragenset. Aan de
hand hiervan worden de gesprekken met de gemeenten en de regio's gevoerd.
Wij verwachten de methodiek in februari 2012 vast te stellen, waarna in de
loop van het voorjaar de eerste gesprekken kunnen plaatsvinden. Gestart wordt
met een overleg met elk van de vier regiobesturen in onze provincie en (als
pilot) de twintig gemeenten in Noordoost-Brabant. Hierna zal gekeken worden
of de methodiek en vragenset voldoen aan onze verwachtingen, waarna de
andere Brabantse gemeenten aan bod komen. De gespreksbasis wordt gevormd
door de complexer wordende maatschappelijke opgaven en de ontwikkelingen
in de bestuurlijke organisatie. De gesprekken worden gevoerd door leden van
een binnenkort in te stellen adviescommissie. In januari a.s. verwachten wij u
hierover nader te kunnen informeren.
Eveneens in samenspraak met de V B G hebben wij opdracht verleend aan B M C
Management om op een aantal onderdelen van het proces ondersteuning te
bieden. Daarbij moet u denken aan het ontwerpen van de methodiek en
vragenset en de ondersteuning van commissieleden tijdens de genoemde
gesprekken. Ter voorbereiding van de gesprekken wordt door B M C te zijner
tijd contact opgenomen met uw gemeentesecretaris.
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Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.
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Wij willen u vriendelijk verzoeken de inhoud van deze brief onder de aandacht
te brengen van de gemeenteraad. Betrokkenheid van de raad bij dit proces
vinden wij van cruciaal belang.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
mr. J . A J . van Driel, bureauhoofd Interbestuurlijke Betrekkingen en Toezicht

digitaal ondertekend
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