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betreft project Krachtig Bestuur

Op 15 februari worden de Adviescommissie en de Klankbordgroep gepresenteerd en
krijgt het project Krachtig Bestuur in Brabant zijn vervolg.
Vanuit de provincie heeft u hierover, ook namens de V B G , uitgebreide informatie
ontvangen, zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop dit project heeft vorm
gekregen, de doelen die ermee worden beoogd, de samenstelling van de Adviescommissie en de Klankbordgroep en het verloop van het project.
Het project Krachtig Bestuur in Brabant is tot stand gekomen in samenwerking tussen de
Provincie Noord-Brabant en uw vereniging van Brabantse gemeenten.
De VBG is nauw betrokken bij het project, echter niet de opdrachtgever of de uitvoerder.
De VBG participeert omdat we de toegevoegde waarde voor gemeenten en regio's
onderkennen. De provincie financiert en faciliteert het project.
Het is de overtuiging van het VBG-bestuur dat, mede afhankelijk van de eigen inbreng
van gemeenten, de resultaten van dit project een positieve impuls kunnen vormen voor
zowel de provincie, de individuele gemeenten en gemeenten in de regionale samenwerking.
De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in onze mogelijkheden om de uitdagingen
in de komende jaren aan te pakken. Dat inzicht kan ons als gemeenten alleen maar
sterker maken.
Over de wijze van communiceren rond het project Krachtig Bestuur in Brabant hebben
wij enkele opmerkingen ontvangen. Het is onze overtuiging dat de provincie, met onze
inbreng, probeert om optimale duidelijkheid en inzicht te geven over het project Krachtig
Bestuur in Brabant. Alle relevante informatie is ook nog terug te vinden op de speciale
website: www.brabant.nl/krachtigbestuur.
In de komende weken loopt het pilotproject in Noordoost-Brabant.
De eerste bevindingen kunnen op 25 april tijdens de bijeenkomst die de V B G samen met
de provincie organiseert, worden besproken. Over tijd en locatie van deze bijeenkomst
wordt u nog nader geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Han Polman
voorzitter VBG

Contactpersonen Krachtig Bestuur in Brabant:
Eric van de Bogaard, provincie Noord Brabant, evdbogaard@brabant.nl
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