
       

Samenwerkingsagenda Provincie Noord-Brabant en de Vereniging van Brabantse 

Gemeenten 2021-2023 

 

Inleiding 

De Brabantse gemeenten werken aan een groot aantal maatschappelijke thema’s, dicht bij de inwoners. 

Dat doen de gemeenten vooral samen: met inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpen en steden zelf, 

maar ook samen met het provinciebestuur en haar partners. 

Met deze samenwerkingsagenda bestendigen wij de samenwerking tussen het provinciebestuur en het 

bestuur van de VBG voor de komende drie jaren. We zetten ieder onze eigen kracht in om hand in hand, 

de opgaven die we samen hebben, het hoofd te bieden. 

Onze samenwerking is niet nieuw. Er zijn vele goede voorbeelden te noemen waar Provincie en VBG 

samen werk van hebben gemaakt, onder andere sociale tweedeling, de omgevingsvisie en interbestuurlijk 

toezicht. Die lijn zetten we door met deze samenwerkingsagenda 2021-2023. De agenda bevat de grote 

en kleinere thema’s die we als gezamenlijke opgaven duiden, maar ook de verdere ontwikkeling van de 

lokale en regionale bestuurlijke en uitvoeringspraktijk. Onze gezamenlijke ambitie is te werken aan 

innovatieve manieren om de opgaven in de nabije en verdere toekomst het hoofd te bieden, uiteraard 

uitgaande van ieders taak, rol en verantwoordelijkheid.  

 

 

Met deze samenwerkingsagenda maken we de volgende afspraken: 

 

1. We continueren de traditie om samen een themaonderzoek te doen. We starten een onderzoek 

naar de data volwassenheid van gemeenten. Het idee is om data volwassenheid van enkele 



gemeenten via een scan in kaart te brengen. Het doel van de scan is om de aandacht te richten 

op de kansen die data bieden voor gemeenten en samen een beeld te krijgen wat er voor nodig 

is om het gebruik van data te verhogen. In welke beleidsdomeinen doen zich kansen voor? Hoe 

overkom je barrières waar je tegenaan loopt? In welke vorm kun je bestuurders betrokken 

houden? Het voorstel is om de data van zes gemeenten in kaart te brengen, variërend van kleine 

tot middelgrote gemeenten. Op basis van de resultaten van de scan organiseren we dan samen 

een bijeenkomst om te kijken naar wat het ons aan inzichten oplevert en welke vervolgacties 

zinvol zouden zijn. 

 

2. Provincie en VBG betrekken elkaar actief bij (nieuwe) ontwikkelingen, het opstellen van nieuw 

beleid of uitvoeringsprogramma’s. Daarnaast hanteren we een adaptieve agenda voor onze 

samenwerking van nu en de toekomst. We starten met de focus op de volgende onderwerpen:   

 We spannen ons gezamenlijk in voor een goede overdracht van provinciale bodemtaken 

naar gemeenten. We zorgen er voor dat er goed zicht is op de huidige inspanningen die 

gemeenten doen ter voorbereiding op de nieuwe taken. Vervolgens bepalen we vanuit 

dat gezamenlijke beeld de gewenste vervolgstappen. 

 We ronden het onderzoek naar sociale twee- (of veel-)deling af. Naar aanleiding van dit 

gezamenlijke onderzoek is tijdens de ALV van de VBG afgesproken om gemeenten uit te 

dagen aan de slag te gaan met initiatieven die sociale veeldeling in Brabant opheffen, 

verminderen of voorkomen. De provincie stelt hiervoor denkkracht en middelen 

beschikbaar.  

 Helder is dat zowel gemeenten als provincie meer moeite hebben hun begrotingen 

sluitend te krijgen. Wederkerigheid en samen optrekken wordt steeds belangrijker bij het 

realiseren van onze gemeenschappelijke Brabantse opgaven. 

 Afgelopen begrotingsronde heeft laten zien dat meer en meer gemeenten met moeite hun 

begrotingen sluitend kunnen krijgen. Het rijk stelt zich op het standpunt dat er nauwelijks 

gemeenten zijn die onder preventief toezicht zijn geplaatst dus dat het allemaal wel mee 

zal vallen met de financiële druk op gemeenten. VBG en provincie trekken samen op om 

hier een reëel beeld te vormen van de situatie en op basis daarvan mogelijke 

vervolgstappen te definiëren;  

 Het Rijk wil dat inspraak en participatie bij alle overheidslagen steviger wordt verankerd, 

en om dat te borgen is een wetsvoorstel “Versterking participatie op decentraal niveau” in 

voorbereiding. Dit wetsvoorstel beoogt via een wijziging van de Provincie- en de 

Gemeentewet de decentrale overheden te verplichten participatie beter te verankeren. Als 

onderdeel daarvan wordt tevens het uitdaagrecht verankerd, ook wel bekend als het 

‘right to challenge’. Met het Rijk onderschrijven wij het belang van inspraak en 

participatie. We treden daar waar nodig op als één overheid om inspraak en participatie 

te faciliteren en te leren van elkaars ervaringen en we gaan op zoek naar ‘best 

practices’; 

 We zijn alert op ontwikkelingen die onze provincie en onze gemeenten raken, zoals 

ondermijning of andere toekomstige thema’s, en trekken samen op in de daarbij 

behorende lobbytrajecten; 

 We delen de zorgen over de post-corona periode. Welke impact heeft het voor 

bijvoorbeeld de doelgroep jeugd, de economie, woningbouw? En wat wordt de 



opschalingsstrategie terug naar ‘normaal’? We gaan verkennen welke stappen we hier 

gezamenlijk voor moeten en kunnen zetten en of we de provinciale corona-aanpak van 

B5 en M7 kunnen verbreden naar alle Brabantse gemeenten; 

 We willen het Brabantse ambtelijke netwerk verstevigen en zetten een netwerk op voor 

kennisuitwisseling.  

 

3. Jaarlijks organiseren Provincie en VBG een gezamenlijke Brabantse Ontmoetingsdag. We bezien 

per keer wat de juiste vorm en opzet is. Ook tijdens de VBG-ontmoetingsdagen of regionale 

themasessies sluit de provincie actief aan. 

 

Uitvoering van de afspraken 

We maken koppels tussen een gedeputeerde en een bestuurslid van de VBG. Samen zijn zij aan zet om 

uitvoering te geven aan de samenwerkingsagenda en maken afspraken over de wijze waarop deze 

uitvoering gedaan wordt. Inzet daarbij is om als eindresultaat zoveel als mogelijk concrete handreikingen 

op te leveren, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen gaan.  

Over de voortgang van de uitvoering van de samenwerkingsagenda wordt periodiek gerapporteerd in 

het eigen bestuur en minimaal eenmaal per jaar in een gezamenlijke ontmoeting tussen Gedeputeerde 

Staten en het bestuur van de Vereniging van Brabantse Gemeenten.  

 

Wij kijken uit naar een energieke uitvoering van de gemaakte afspraken. 

 

’s-Hertogenbosch, 23 maart 2021 

[CdK Ina Adema en voorzitter VBG Marieke Moorman] 

 

 


