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Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij zenden wij u, in afschrift, de brief inzake Veerkrachtig Bestuur die op 12 maart 
2014 door de Vereniging van Brabantse Gemeenten aan het College van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Brabant is verzonden. 

Wij verzoeken de griffie deze brief door te sturen naar de raadsleden van uw gemeente. 

Met vriendelijke groet, 
Iĵí^ť fa 

mevrouw J. Westerlaken 
secretariaat VBG 
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Geacht College, 

De Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) heeft in 2011 voor het nieuwe Provin
ciaal Bestuur onder meer gevraagd om samen met de provincie te kijken naar de 
bestuurskracht van Brabant. In het kader van het overleg en de samenwerking hierover 
hebben provincie en VBG samen opdracht gegeven aan de adviescommissie Krachtig 
Bestuur in Brabant. De adviescommissie heeft in anderhalf jaar t i jd een beeld gekregen 
van alle Brabantse gemeenten en de regionale samenwerkingskracht van de vier regio's. 
Dit in een wisselend landelijk politiek klimaat waarbij de bestuurskracht van gemeenten 
en de rol van provincies met steeds weer hernieuwde blikken wordt bezien. 
De adviescommissie heeft eind juni 2013 haar eindrapport geleverd en Gedeputeerde 
Staten (GS) hebben op 4 jul i 2013 hun eerste voorlopige reactie op het eindrapport 
gegeven. Hierbij is ook kort geschetst welke stappen het college van GS voor ogen heeft 
om samen met de Brabantse gemeenten te werken aan een veerkrachtig bestuur. 
Op basis van deze voorlopige reactie en het eindrapport Veerkrachtig Bestuur hebben alle 
gemeenten in Brabant aangegeven hoe zij de rapportage hebben geïnterpreteerd en 
welke lijnen zij naar de toekomst toe gaan uitzetten. 
In een tussenbrief van 10 december 2013 wordt aangegeven dat wij als Vereniging 
Brabantse Gemeenten samen met de provincie en vertegenwoordigers van onder
nemersorganisaties, onderwijs en overige maatschappelijke partners verder vorm geven 
aan het vervolgproces. In vervolg op onze brief van december 2013 schetsen we in deze 
notitie onze rol en standpunt over het vervolgproces Krachtig Bestuur in Brabant. 

De gemeenten aan zet 
Onverlet de autonomie van het lokaal bestuur, de rol van politieke partijen en de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, is het nodig, dat wij als gemeenten onze 
visie en aanpak op krachtig bestuur doorontwikkelen. Juist omdat de bestuurlijke 
organisatie iedereen, maar toch vooral de burgers, raakt. 
Vanuit een historisch, geografisch, cultureel perspectief zijn identiteit en woonplek vaak 
verbonden. Een bestuurlijke grens en inrichting hebben vaak een psychologisch effect 
hierop. Maar de tijdgeest van decentralisatie van beleid, internationalisering, regionalise
ring en economische recessie vraagt veel van het lokaal bestuur. Bezinning op onze 
slagkracht voor onze inwoners is dan noodzakelijk dan wel broodnodig. 
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Het initiatief ligt in de ogen van de Vereniging Brabantse Gemeenten vooral bij de 
gemeenten zelf. Alle gemeenten in Brabant zijn hier momenteel mee aan de slag. 
Niet alleen door het proces van Veerkrachtig Bestuur, maar ook in het licht van de drie 
decentralisaties op het sociale domein. Het is duidelijk dat wij als gemeenten als eerste 
aan zet zijn. 
In het beleidskader van het Rijk is de rol van de provincie gedefinieerd als moderator 
voor het proces. In dat licht gezien ligt de regie zeker in eerste aanleg bij de gemeenten. 
Het complexe proces van samenwerken, partnerships ontwikkelen en ook gewoon taken 
samen doen kost t i jd en de procesaanpak zal verschillen per gemeente. 

Er is echter geen ruimte voor vrijbli jvendheid. Op 1 januari 2015 worden de decentrali
saties doorgevoerd. De voorbereidingen zijn in volle gang; samenwerking met omlig
gende gemeenten en ketenpartners krijgt in het komende jaar concreet gestalte. 
Deze ontwikkelingen bieden geen ruimte voor verstoring van het proces door een uitge
breide structuurdiscussie. 

Standpunt verdere proces Veerkrachtig Bestuur in Brabant 
Het geschetste vervolgproces van Veerkrachtig Bestuur in Brabant, waarbij de provincie 
een visie en ontwikkelkader voor samenwerken en herindelen voorziet met daarna 
toekomstevaluaties, noopt ons tot bezinning op de rol en aanpak daarin voor de 
Vereniging van Brabantse Gemeenten. 
Zoals we eerder schreven, willen we graag meedenken over de aanpak van het traject 
'Veerkrachtig Bestuur in Brabant'. We zien samenwerking en herindeling daarbij primair 
als een proces van onderop. Iedere gemeente zal zelf een eigenstandige keuze moeten 
maken op basis van de lokale en regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. 
Waarbij elke gemeente zich ook zal moeten realiseren dat deze keuze niet vrijblijvend 
kan zijn. 
De afwegingen zullen voor de betrokken gemeenten moeten leiden tot een stevig draag
vlak en daarmee tot een versterking van de bestuurskracht. 
Het ontwikkelkader zal het proces van samenwerking tussen gemeenten niet mogen 
verstoren, maar juist moeten versterken. Juist nu hebben we al onze energie nodig om 
de uitdagingen in het sociaal domein goed neer te zetten. 
Een belangrijke vraag is, hoe de Provincie de vitaliteit van gemeenten daadwerkelijk kan 
versterken. Kan zij de partner zijn waarmee de gemeenten gezamenlijk de kracht kunnen 
ontwikkelen en bundelen? De voorbeelden zijn er: het creëren van Landschappen van 
Allure, de ontwikkeling van de Noordkade in Veghel en de ontwikkeling van Brainport. 
De conclusie kan zijn dat de samenwerking goed is, maar kan worden uitgebouwd. 
En de snelheid kan en moet omhoog. De crisis zorgt voor urgentie en vraagt om slag
vaardigheid. Op basis van het ontwikkelkader kunnen we de voortgang bespreken, 
bijvoorbeeld door jaarli jks een bestuurdersconferentie te organiseren. 



Samen werken aan de opgaven: De Agenda van Brabant 
Ten slotte moeten we niet uit het oog verliezen waar het om begonnen is: ontwikkelen 
van bestuurskracht. Samenwerking en herindeling zijn slechts middelen. Middelen om te 
komen tot een goed resultaat voor burgers en bedrijven. Innovatie en het zoeken van 
nieuwe markten vormen de sleutel tot behoud en versterking van welvaart en welzijn. 
Wij willen graag een verbinding leggen tussen de activiteiten van Brabantse bedrijven op 
de wereldmarkt en het werk van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt in onze 
eigen gemeenten. De Agenda van Brabant biedt daartoe grote mogelijkheden. Zelf 
hebben we onze belangrijke prioriteiten in een Manifest vastgelegd. Daarnaast hebben de 
samenwerkende gemeenten in de regio's hun strategie en uitvoeringsprogramma's. Het 
moet toch mogelijk zijn om deze met elkaar te verbinden en vervolgens te kijken of de 
bestuurlijke structuur aanpassing behoeft. Kortom, samen werken aan de Brabantse 
Agenda vanuit ieders kracht en verantwoordelijkheid. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande behoefte hebben aan nader overleg, dan 
kunt u contact opnemen met ondergetekende en op ambtelijk niveau de leden van de 
werkgroep (Hanneke Balk, Willem van Rosmalen en Jan Fraanje). In het vertrouwen dat 
we via een constructieve dialoog, op afzienbare termijn kunnen komen tot een maximaal 
resultaat, verblijf ik, 

Namens het bestuur van de 
Vereniging van Brabantse Gemeenten, 

mevrouw LR. Adema 
voorzitter VBG 

cc: Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders en aan de raadsleden van de 
Brabantse gemeenten 
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