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Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
 

Geacht college, geachte raad,  
 
Het is ons een genoegen u hierbij het heden door ons – in samenspraak met de 
Vereniging van Brabantse Gemeenten – vastgestelde ‘vervolgproces 
(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant’ aan te bieden. Het is een vervolg op onze 
vorig jaar verschenen visie “Leiderschap en dienstbaarheid” en wel in die zin 
dat wij hierin aangeven op welke wijzen wij willen omgaan met de 
gemeentelijke visievormingstrajecten voor (Veer)Krachtig Bestuur. 
 
Onze inzet is onverminderd om met alle Brabantse gemeenten een ‘samen op 
weg’ traject te doorlopen en op die manier te komen tot een effectief, 
toekomstbestendig en democratisch gelegitimeerd openbaar bestuur in Noord-
Brabant. In dat kader zijn en blijven wij ook een warm voorstander van 
innovatieve oplossingen die maximaal recht doen aan de wijze(n) waarop onze 
samenleving zich thans ontwikkelt. Hoewel veel Brabantse gemeenten 
enthousiast met de door ons gevraagde visievorming aan de slag zijn gegaan 
zien we tegelijk dat een aantal gemeenten moeite heeft om dit traject van de 
grond te laten komen. Gezien onze ambitie om nog in de huidige 
bestuursperiode van de gemeenten tot een gedegen besluitvormingsproces bij 
alle Brabantse gemeenten te komen baart ons dat enige zorgen. In het 
bijgaande document geven wij aan hoe wij tot een meer gelijke processnelheid 
bij de Brabantse gemeenten willen komen. Uw verdere medewerking is in het 
directe belang van uw inwoners en de in uw gemeente en regio gevestigde 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
 
Tot slot merken wij op deze brief aan alle Brabantse gemeenten te sturen, zodat 
iedereen op de hoogte is van het vervolgproces dat wij voor (Veer)Krachtig 
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Bestuur voor ogen hebben. Deze brief gaat om die reden dus niet in op de 
specifieke situatie in uw gemeente. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 
Voorzitter,     Secretaris, 

 

Bijlage: 
 
“Vervolgproces (Veer)Krachtig Bestuur” 
 
 

 


