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Zienswijzen/reacties op het jaarplan 2023 RNOB 

DB RNOB heeft in haar vergadering van 14-7-2022 heeft ingestemd met deze reacties op de 

zienswijzen. 

Gemeente/ 
waterschap 

Ingekomen zienswijzen en reacties Reactie van DB 

Bernheze* Op 22 april ontvingen wij van RNOB het concept-jaarplan 
'Op volle kracht vooruit!' met de daarbij behorende 
begroting voor 2023. U verzocht ons om een eventuele 
zienswijze aan u kenbaar te maken. Wij hebben het plan 
met begroting voorgelegd aan onze gemeenteraad in de 
vergadering van 23 juni 2022. De gemeenteraad heeft 
besloten geen zienswijze aan u kenbaar te maken.  
Wij lezen in het concept-jaarplan dat er, op basis van de 
coalitieprogramma's, een herijking van de 
Samenwerkingsagenda op stapel staat. Bij deze 
herijking, maar ook in verband met de 
Samenwerkingsagenda na 2024, blijft de gemeente 
Bernheze graag aangehaakt. Ook bij een eventuele 
inhoudelijke doorontwikkeling van de regio, waarvan wij 
denken dat de tijd is gekomen om daarover met elkaar 
van gedachten te wisselen, schuiven wij graag aan. 

Bedankt voor de 
instemming. 

Boekel Besloten is in te stemmen en geen zienswijze in te 
dienen. 

Bedankt voor de 
instemming. 

Boxtel* Het concept jaarplan en begroting 2023 Regio Noordoost 
Brabant hebben we in goede orde ontvangen. Wij 
hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Wel 
vragen wij uw aandacht voor de stappen die nog in 2022 
gezet gaan worden.  
In 2022 vinden nog veel ontwikkelingen plaats die 
invloed kunnen hebben op de jaarrekening en begroting 
2023 RNOB.  
Terecht geeft u aan dat het een jaarrekening en 
begroting op hoofdlijnen is. Dat is ieder jaar het geval, 
maar dit jaar in het bijzonder. In 2022 zullen nog diverse 
discussies gevoerd worden die mogelijk invloed hebben 
op het uitvoeringsjaar 2023. Voorbeelden hiervan zijn:  
• Herijking samenwerkingsagenda mede vanwege de 
nieuwe coalitieprogramma's;  
• Bespreking uitkomsten van het BRE-onderzoek;  
• Kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord;  
• Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid.  
 
Wij vragen aandacht voor het proces en in het bijzonder 
de positie van de raadsleden hierbij. Bij de herijking van 
de samenwerkingsagenda zullen de raadsleden worden 
betrokken. De verschillende ontwikkelingen hebben 
echter invloed op elkaar. Dit vraagt om een zorgvuldig 
proces. We verzoeken u om de Klankbordgroep 
Raadsleden te betrekken bij de inrichting van dit proces.  
Daarnaast vragen we aandacht voor de communicatie 
rond de werkplannen 2023.  
Deze worden eind 2022 ter kennisname aan de raad 
toegezonden. Uit de werkplannen dient te blijken  
tot welke wijzigingen het proces hebben geleid.  
Tot slot onderschrijven wij het belang van uw 
inspanningen rond de monitor `Staat van de Regio'. De 
afgelopen jaren is mede door de uitvoeringsplannen 

Bedankt voor de 
instemming. 
Genoemde 
aandachtspunten 
worden door het DB 
onderschreven.  
 
Zoals gebruikelijk 
communiceert 
RNOB de 
werkplannen tijdig 
met de raden en AB-
waterschappen. 
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inzichtelijk gemaakt met welke acties, welke resultaten 
en effecten worden beoogd en welke rol de Regio hierbij 
heeft. Het ontwikkelen van een monitor, gebaseerd op de 
brede welvaart, geeft inzicht in de behaalde resultaten. 
De Klankbordgroep Raadsleden is bij deze ontwikkeling 
betrokken. De monitor zal ingezet gaan worden als basis 
van de verantwoording in de jaarverslagen. 

’s-Hertogenbosch Wordt besproken in raadsvergadering 12 juli 2022 
  

 

Heusden Besloten is positieve zienswijze in te dienen. Bedankt voor de 
instemming. 

Land van Cuijk Besloten is in te stemmen en geen zienswijze in te 
dienen. 

Bedankt voor de 
instemming. 

Maashorst Wordt besproken in raadsvergadering 13 juli 2022 
 

 

Meierijstad* Besloten is geen zienswijze in te dienen. Complimenten 
voor de verbeterslagen die worden doorgevoerd. Het 
concept jaarplan en begroting 2023 is overzichtelijk 
opgesteld. Het geeft helder weer hoe de 
Samenwerkingsagenda Richting 2030 tot uitvoering 
wordt gebracht. Er is onder meer aandacht voor de rol 
van de regio en de wijze waarop de verschillende 
projecten met elkaar in verbinding staan. Daarnaast zijn 
we verheugd dat  monitoring (Staat van de Regio) van de 
uitvoering van de Samenwerkingsagenda, gebaseerd op 
de brede welvaart, prioriteit krijgt en dat de 
Klankbordgroep Raadsleden hierbij betrokken wordt. 
In 2022 vinden nog veel ontwikkelingen plaats die 
invloed kunnen hebben op de werkplannen en begroting 
2023 RNOB. Terecht geeft u aan dat het een jaarplan en 
begroting op hoofdlijnen is. Dat is ieder jaar het geval, 
maar dit jaar in het bijzonder. In 2022 zullen nog diverse 
discussies gevoerd worden die mogelijk invloed hebben 
op het uitvoeringsjaar 2023. Voorbeelden hiervan zijn:  
• Herijking samenwerkingsagenda mede vanwege de 
nieuwe coalitieprogramma's;  
• Bespreking uitkomsten van het BRE-onderzoek; 
• Kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord;  
• Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid.  
 
Het jaarplan wordt gedurende dit jaar uitgewerkt in 
werkplannen. We zien deze werkplannen met 
vertrouwen tegemoet.  
Bij de herijking van de samenwerkingsagenda zullen de 
Raden resp. raadsleden worden betrokken. Wij vragen u 
om de Klankbordgroep Raadsleden proactief te 
betrekken bij de inrichting van dit proces. 

Bedankt voor de 
instemming en de 
complimenten. 
Genoemde 
aandachtspunten 
worden door het DB 
onderschreven.  
 
Zoals gebruikelijk 
communiceert 
RNOB de 
werkplannen tijdig 
met de raden en AB-
waterschappen. 
 
 

Sint-
Michielsgestel* 

Idem Boxtel. Afstemming heeft binnen 
MijnGemeenteDichtbij plaatsgevonden. 

Idem Boxtel 

Oss   

Vught Het concept-jaarplan en begroting 2023 Regio Noordoost 
Brabant hebben we in goede orde ontvangen. Wij 
hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Wel 
vragen wij uw aandacht voor de stappen die nog in 2022 
gezet gaan worden.  
In 2022 vinden nog veel ontwikkelingen plaats die 
invloed kunnen hebben op de jaarrekening en begroting 
2023 RNOB.  

Bedankt voor de 
instemming. 
Genoemde 
aandachtspunten 
worden door het DB 
onderschreven.  
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Terecht geeft u aan dat het een jaarplan en begroting op 
hoofdlijnen is. Dat is ieder jaar het geval, maar dit jaar in 
het bijzonder. In 2022 zullen nog diverse discussies 
gevoerd worden die mogelijk invloed hebben op het 
uitvoeringsjaar 2023. Voorbeelden hiervan zijn:  
• Herijking samenwerkingsagenda mede vanwege de 
nieuwe coalitieprogramma's;  
• Bespreking uitkomsten van het BRE-onderzoek;  
• Kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord;  
• Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid.  
Wij willen graag onze bijdrage leveren aan de nadere 
invulling van het jaarplan.  
 
Betrokkenheid raadsleden en communicatie naar de 
raad.  
Het herijken van de samenwerkingsagenda is een kans 
om raadsleden te betrekken bij de regionale 
samenwerking. Ook de communicatie hierover, en over 
de werkplannen, is daarbij van belang. Tot slot 
onderschrijven wij het belang van uw inspanningen rond 
de monitor `Staat van de Regio'. De afgelopen jaren is 
mede door de uitvoeringsplannen inzichtelijk gemaakt 
met welke acties, welke resultaten en effecten worden 
beoogd en welke rol de Regio hierbij heeft. Het 
ontwikkelen van een monitor, gebaseerd op de brede 
welvaart, geeft inzicht in de behaalde resultaten. De 
Klankbordgroep Raadsleden is bij deze ontwikkeling 
betrokken. De monitor zal ingezet gaan worden als basis 
van de verantwoording in de jaarverslagen. 
 

Zoals gebruikelijk 
communiceert 
RNOB de 
werkplannen tijdig 
met de raden en AB-
waterschappen. 
 

Waterschap Aa en 
Maas 

Besloten is in te stemmen en geen zienswijze in te 
dienen. 

Bedankt voor de 
instemming. 

Waterschap de 
Dommel 

Besloten is in te stemmen en geen zienswijze in te 
dienen. 

Bedankt voor de 
instemming. 

 
(*) Deze officiële reacties zijn opgenomen in de bijlage. 
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Bijlage overzicht  

 
Officiële reacties op het Jaarplan 2023: 
1. Gemeente Bernheze  
2. Gemeente Boxtel 
3. Gemeente Sint-Michielsgestel 
4. Gemeente Meierijstad 
5. Gemeente Vught 
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gemeente = 

Regio Noordoost Brabant RNOB 
Postbus 315 
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH 

Behandeld door: Roel van Rijswijk 
Telefoonnummer: 0412 458888 

Bijlage(n): 

Uw brief van: 
	22 april 2022 

Uw kenmerk: 
	RNOB-2022-041 

Registratienummer: 1670511 / 1671334 
Onderwerp: 	Concept-jaarplan en begroting 2023 	Datum: 	26 april 2022 

Beste heer Peerenboom, VERZONDEN 2, 4 JUN 2022 

Op 22 april ontvingen wij van RNOB het concept-jaarplan 'Op volle kracht vooruit!' met de daar-
bij behorende begroting voor 2023. U verzocht ons om een eventuele zienswijze aan u kenbaar 
te maken. Wij hebben het plan met begroting voorgelegd aan onze gemeenteraad in de verga-
dering van 23 juni 2022. De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze aan u kenbaar te 
maken. 

Wij lezen in het concept-jaarplan dat er, op basis van de coalitieprogramma's, een herijking van 
de Samenwerkingsagenda op stapel staat. Bij deze herijking, maar ook in verband met de Sa-
menwerkingsagenda na 2024, blijft de gemeente Bernheze graag aangehaakt. Ook bij een 
eventuele inhoudelijke doorontwikkeling van de regio, waarvan wij denken dat de tijd is geko-
men om daarover met elkaar van gedachten te wisselen, schuiven wij graag aan. 

M vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

f ,  Peggy  Hurkmans 	 Marieke Mo man 
~ 3° secretaris 	 burgemees r 

De gemeente Bernheze gaat geen verplichtingen aan via br even met of door individuele medewerkers. 

U kunt aan deze brief geen rechten ontlenen, tenzij er een 	luit bij zit. 

Gemeentehuis: De Misse 6 	 02. ❑~ 
Postbus 19, 5384 ZG Heesch 

Telefoon (0412) 45 88 88  
Bij voorkeur digitaal: 
www.bernheze.org  

gerneente@bernheze.org  
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RNOB 
T.a.v. de voorzittervan de BCG 
De heer J. Mikkers 
Postbus 315 
5201 AH 's-Hertogenbosch  

Zaaknummer 1291756 
Uw ken merk: 

Behandelddoor.. 	Luc van Beurden 
Telefoonnummer. 073-5531658 
Datum 	14 juni 2022 

Onderwerp: 	Zienswijze op jaarrekening en begroting 2023 RNOB 

Beste heer Mikkers, 

Het concept jaarplan en begroting 2023 Regio Noordoost Brabant hebben we in goede orde ontvangen. 
Wij hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Wel vragen wij uw aandacht voorde stappen die nog 
in 2022 gezet gaan worden. 

In 2022 vinden nog veel ontwikkelingen plaats die invloed kunnen hebben op de jaarrekening en 
begroting 2023 RNOB. 

Terecht geeft u aan dat het een jaarrekening en begroting op hoofdlijnen is. Dat is ieder jaar het geval, 
maar dit jaar in het bijzonder. In 2022 zullen nog diverse discussies gevoerd worden die mogelijk invloed 
hebben op het uitvoeringsjaar 2023. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Herijking samenwerkingsagenda mede vanwege de nieuwe coalitieprogramma's; 

• Bespreking uitkomsten van het BRE-onderzoek; 

• Kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord; 

• Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid. 

Wij vragen aandacht voor het proces en in het bijzonder de positie van de raadsleden hierbij. 
Bij de herijking van de samenwerkingsagenda zullen de raadsleden worden betrokken. De verschillende 
ontwikkelingen hebben echter invloed op elkaar. Dit vraagt om een zorgvuldig proces. We verzoeken u 
om de Klankbordgroep Raadsleden te betrekken bij de inrichting van dit proces. 

Daarnaast vragen we aandacht voor de communicatie rond de werkplannen 2023. 
Deze worden eind 2022 ter kennisname aan de raad toegezonden. Uit de werkplannen dient te blijken 
tot welke wijzigingen het proces hebben geleid. 

Markt 1, Boxtel 	 Tel: (0411) 655911 	 gemeente@boxtel.nl  
Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel 	 KvK: 17278580 	 www.boxtel.nl  

IRAN: NLO5BNGH0285001396 

~ ...... , - 



Tot slot onderschrijven wij het belang van uw inspanningen rond de monitor `Staat van de Regio'. 
De afgelopen jaren is mede doorde uitvoeringsplannen inzichtelijk gemaakt met welke acties, welke 

resultaten en effecten worden beoogd en welke rol de Regio hierbij heeft. Het ontwikkelen van een 

monitor, gebaseerd op de brede welvaart, geeft inzicht in de behaalde resultaten. De Klankbordgroep 

Raadsleden is bij deze ontwikkeling betrokken. De monitor zal ingezet gaan worden als basis van de 

verantwoording inde jaarverslagen. 

Met vriendelijke groet, 

de raad van de gemeente Boxtel 

_.. 

I.H.M Smits 	 R.S. van Meygaarden 

griffier 	 voorzitter 
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Bezoekadres 

Stadhuisplein 1 

5461 KN Veghel 

Postadres 

Postbus 10.001 

5460 DA Veghel 

T: 	140413 

E: 	info@meierijstad.nl  

W: www.meierijstad.nl  

IBAN: NL09 BNGH 0285 1701 04 

RNOB 
T.a.v. de heer R.P.J.M. Peerenboom 
Postbus 315 
5201 AH 's-Hertogenbosch  

INGEKOMEN 2 5 MEI 2022 

Uw kenmerk 	RNOB-2022-041 
	

Uw brief van 	22 april 2022 

Ons kenmerk 	2073056 

Datum 	17 mei 2022 
	

Behandeld door Ad van Gerwen 

Verzenddatum 	18 mei 2022 
	

Bijlage(n) 	1 

Onderwerp 	Concept-jaarplan en begroting 2023 RNOB 

Geachte heer Peerenboom, 

Het concept-jaarplan en begroting 2023 RNOB hebben we in goede orde ontvangen. Wij hebben 

besloten geen zienswijze in te dienen. Bijgaand treft u de raadsinformatiebrief van 17 mei 2022 

hierover aan die wij aan de gemeenteraad hebben aangeboden. Wij verzoeken u om van de 

inhoud kennis te nemen. 

Complimenten voor de verbeterslagen die worden doorgevoerd. 

Het concept jaarplan en begroting 2023 is overzichtelijk opgesteld. Het geeft helder weer hoe de 

Samenwerkingsagenda Richting 2030 tot uitvoering wordt gebracht. Er is onder meer aandacht 

voor de rol van de regio en de wijze waarop de verschillende projecten met elkaar in verbinding 

staan. Daarnaast zijn we verheugd dat  monitoring  (Staat van de Regio) van de uitvoering van de 

Samenwerkingsagenda, gebaseerd op de brede welvaart, prioriteit krijgt en dat de 

Klankbordgroep Raadsleden hierbij betrokken wordt. 

In 2022 vinden nog veel ontwikkelingen plaats die invloed kunnen hebben op de 

werkplannen en begroting 2023 RNOB. 

Terecht geeft u aan dat het een jaarplan en begroting op hoofdlijnen is. Dat is ieder jaar het geval, 

maar dit jaar in het bijzonder. In 2022 zullen nog diverse discussies gevoerd worden die mogelijk 

invloed hebben op het uitvoeringsjaar 2023. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Herijking samenwerkingsagenda mede vanwege de nieuwe coalitieprogramma's; 

• Bespreking uitkomsten van het BRE-onderzoek; 

• Kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord; 

• Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid. 

Het jaarplan wordt gedurende dit jaar uitgewerkt in werkplannen. We zien deze werkplannen met 
vertrouwen tegemoet. 

~ 



Bij de herijking van de samenwerkingsagenda zullen de Raden resp. raadsleden worden 
betrokken. Wij vragen u om de Klankbordgroep Raadsleden pro-actief te betrekken bij de 
inrichting van dit proces. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 
De secretaris, 	 De burgemeester, 

drs.-  M. G.IC.~Wilms:wils 1RA 
-` 7~7_ 

 
ir. C.H.C. -Van-Rooij- 
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Sint-Michielsgestel 

RNOB 
T.a.v. de voorzitter van de BCG 

De heer J. Mikkers 
Postbus 315 
5201 AH 's-Hertogenbosch  

Zaaknummer 	1290971 	 Behandeld door: 	LUC van Beurden 
Uw kenmerk: 	RNOB-2022-041 	Telefoonnummer: 073-5531658 

Datum 	 4-07-2022 

INGEKOMEN 9 5 JULI 2022 

Onderwerp: 	Zienswijze op jaarrekening en begroting 2023 RNOB 

	VERZONDEN - 4 JULI 2022 

Beste heer Mikkers, 

Het concept jaarplan en begroting 2023 Regio Noordoost Brabant hebben we in goede orde ontvangen. 

Wij hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Wel vragen wij uw aandacht voor de stappen die nog 

in 2022 gezet gaan worden. 

In 2022 vinden nog veel ontwikkelingen plaats die invloed kunnen hebben op de jaarrekening en 
begroting 2023 RNOB. 
Terecht geeft u aan dat het een jaarrekening en begroting op hoofdlijnen is. Dat is ieder jaar het geval, 
maar dit jaar in het bijzonder. In 2022 zullen nog diverse discussies gevoerd worden die mogelijk invloed 

hebben op het uitvoeringsjaar 2023. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Herijking samenwerkingsagenda mede vanwege de nieuwe coalitieprogramma's; 

• Bespreking uitkomsten van het BRE-onderzoek; 

• Kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord; 

• Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid. 

Wij vragen aandacht voor het proces en in het bijzonder de positie van de raadsleden hierbij. 
Bij de herijking van de samenwerkingsagenda zullen de raadsleden worden betrokken. De verschillende 
ontwikkelingen hebben echter invloed op elkaar. Dit vraagt om een zorgvuldig proces. We verzoeken u 

om de Klankbordgroep Raadsleden te betrekken bij de inrichting van dit proces. 

Daarnaast vragen we aandacht voor de communicatie rond de werkplannen 2023. 
Deze worden eind 2022 ter kennisname aan de raad toegezonden. Uit de werkplannen dient te blijken 

tot welke wijzigingen het proces hebben geleid. 

Meanderplein 1, Sint-Michielsgestel 	 Tel: (073) 5531111 	 gemeente@sint-michielsgestel.nl  

Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel 	KvK: 17237737 	 www.sint-michielsgestel.nl  
IBAN: NL12BNGH0285007769 



Tot slot onderschrijven wij het belang van uw inspanningen rond de monitor `Staat van de Regio'. 
De afgelopen jaren is mede door de uitvoeringsplannen inzichtelijk gemaakt met welke acties, welke 

resultaten en effecten worden beoogd en welke rol de Regio hierbij heeft. Het ontwikkelen van een 

monitor, gebaseerd op de brede welvaart, geeft inzicht in de behaalde resultaten. De Klankbordgroep 

Raadsleden is bij deze ontwikkeling betrokken. De monitor zal ingezet gaan worden als basis van de 

verantwoording in de jaarverslagen. 

Met vriendelijke groet, 

de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel 

N. Hoogerbrug-van de Ven 	 H.J. Looijen 
griffier 	 voorzitter 
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RNOB 
Postbus 315 
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH 

Uw kenmerk 	 Datum 	24 juni 2022 
Ons kenmerk 	OW/  Z22 - 250285 / UIT/22 - 487588 	Verzonden 	2 7 JUN 2022 
Behandeld door 

Onderwerp 	Zienswijze jaarplan en begroting Regio Noordoost Brabant (RNOB) 2023 

Geachte heer, mevrouw, 

Het concept-jaarplan en begroting 2023 Regio Noordoost Brabant hebben we in goede orde 
ontvangen. Wij hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Wel vragen wij uw aandacht voor 
de stappen die nog in 2022 gezet gaan worden. 

In 2022 vinden nog veel ontwikkelingen plaats die invloed kunnen hebben op de 
jaarrekening en begroting 2023 RNOB. 
Terecht geeft u aan dat het een jaarplan en begroting op hoofdlijnen is. Dat is ieder jaar het geval, 
maar dit jaar in het bijzonder. In 2022 zullen nog diverse discussies gevoerd worden die mogelijk 
invloed hebben op het uitvoeringsjaar 2023. Voorbeelden hiervan zijn: 

Herijking samenwerkingsagenda mede vanwege de nieuwe coalitieprogramma's; 
Bespreking uitkomsten van het BRE-onderzoek; 

• Kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord; 
• Gevolgen van de oorlog in Oekraine en Covid. 

Wij willen graag onze bijdrage leveren aan de nadere invulling van het jaarplan. 

Betrokkenheid raadsleden en communicatie naar de raad. 
Het herijken van de samenwerkingsagenda is een kans om raadsleden te betrekken bij de 
regionale samenwerking. Ook de communicatie hierover, en over de werkplannen, is daarbij van 
belang. 

Tot slot onderschrijven wij het belang van uw inspanningen rond de monitor `Staat van 
de Regio'. 
De afgelopen jaren is mede door de uitvoeringsplannen inzichtelijk gemaakt met welke acties, 
welke resultaten en effecten worden beoogd en welke rol de Regio hierbij heeft. Het ontwikkelen 
van een monitor, gebaseerd op de brede welvaart, geeft inzicht in de behaalde resultaten. De 
Klankbordgroep Raadsleden is bij deze ontwikkeling betrokken. De monitor zal ingezet gaan 
worden als basis van de verantwoording in de jaarverslagen. 

P 	Postbus 10100, 5260 GA Vught 	T 14073 	 1/2 

Secr. van Rooijstraat 1 	 T +31 (0)73 658 06 80 

5261 EPVught 	 1E gemeente@vught.nl  



Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Vught, 

de griffier, 	 de burgemeester, 

1~e' 

drs. J.A. Deneer 	 R.J. van de Mortel 

2/2 
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