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Voorwoord

1		 Op weg naar het ‘fotoboek’ Krachtig Bestuur in Brabant
Het werkproces naar het ‘fotoboek’ Krachtig Bestuur in Brabant geeft de adviescommissie hieronder
schematisch weer.

De Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant1) heeft in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Noordoost-Brabant en daarnaast een tweetal gesprekken over en met de regio. Dit heeft geleid tot een ‘foto’
van de regio Noordoost-Brabant en een SWOT-analyse van iedere gemeente. Het
gaat bij deze analyse om een overzicht van bevindingen van de adviescommissie
naar aanleiding van het gesprek over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot het toekomstperspectief en de huidige bestuurskracht
van de betrokken gemeente.

De ‘foto’ van de regio geeft een beeld van:
• (intergemeentelijke) samenwerkingsvormen;
• initiatieven en plannen in de desbetreffende regio;
• de – al dan niet embryonale – regionale agenda;
• de functie van de desbetreffende bestuurlijke regio’s binnen dat speelveld.
Daarmee is zowel een beeld ontstaan van de
situatie op dit moment als een beeld van de
beoogde ontwikkelingen binnen de regio.
In de tweede plaats heeft de adviescommissie
per gemeente een beknopt overzicht van de resultaten van de SWOT-analyse gemaakt. Deze
geeft inzicht in de mogelijkheden, beperkingen
en inspanningen van gemeenten om actief bij
te dragen aan regionale samenwerkingsprogramma’s. Aan de hand van alle kennis die is
opgedaan in de gesprekken, heeft de adviescommissie een aantal waarnemingen gedaan
die hebben geleid tot voorlopige aanbevelingen
die de adviescommissie in dit advies weergeeft.
Daarbij hebben uiteraard de bestuurlijke/vakinhoudelijke ervaringen en de eigen opvattingen
van de commissieleden een belangrijke rol gespeeld.
Het zijn voorlopige standpunten van de adviescommissie. De Klankbordgroep Krachtig
Bestuur in Brabant2), waarin vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld zitting hebben, zal een reactie geven op de verschillende
regiofoto’s. Dat kan aanleiding zijn tot aanscherping van beeld en toonzetting. Het voorlopige karakter houdt de adviescommissie vast
totdat er een totaalbeeld van de hele provincie

is. Er is immers een grote mate van uitwisseling
en samenwerking aan de randen van de regio,
waarvan het beeld nu nog niet compleet is. Die
uitwisseling en samenwerking wil de adviescommissie meewegen. Ook kan het totaalbeeld
over de provincie aanleiding zijn om een scherpere focus neer te leggen.
Bovendien is Noordoost-Brabant aangewezen
als pilotregio, waarin zowel de aanpak als de
systematiek van de werkwijze verder moest
worden ontwikkeld en zonodig aangepast. Naar
verwachting zal de adviescommissie aan het
einde van dit jaar het eindadvies voor de hele
provincie opstellen. Tot dat moment zullen de
aanbevelingen de status van ‘voorlopig’ behouden.
De adviescommissie is in alle gesprekken
enthousiast ontvangen en de gesprekken zijn
zeer informatief geweest. De adviescommissie
bedankt de vele gemeentebestuurders voor hun
bevlogenheid en enthousiasme om de provincie
nog mooier te maken.
Namens de Adviescommissie
Krachtig Bestuur in Brabant
W.H. Huijbregts-Schiedon, voorzitter
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Gem.: Vragenlijst

BMC: Deskresearch
Adviescie: Adviesgesprek
Adviescie: SWOT/Foto van de gemeente.
Vervolgens vraag aan de gemeente wat ga je er mee doen?
Adviescie: Conceptaanbevelingen inzake gemeente / regio
Adviescie: Definitieve aanbevelingen december 2012

Provincie: Oplevering aanbevelingen aan regio, als beeld van de gehele provincie compleet is.

De Adviescommissie Krachtig Bestuur in
Brabant heeft voor haar oordeelsvorming
iedere gemeente in de regio Noordoost van
Noord-Brabant bezocht, gesproken met de
colleges van burgemeester en wethouders en
(vertegenwoordigers van de) gemeenteraden.
In een tweetal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de regio Noordoost is er verder
doorgepraat over regionale ontwikkelingen,
samenwerking en regionale agenda’s.
Daarbij is gewerkt met de volgende aanpak:
1. Deskresearch: door BMC is op basis van door
gemeenten aangeleverde documenten en
open bronnen (zoals websites en mediaberichten) een globaal overzicht gemaakt van
een aantal aspecten van de bestuurskracht
van de desbetreffende gemeente (financiële
situatie, interactie met de bevolking, visie en
strategisch vermogen, samenwerking).
De deskresearch is in conceptvorm voorgelegd aan de gemeente(secretaris) voor eventuele opmerkingen en aanvullingen.
2. Op basis van een digitale vragenlijst heeft
een zelfanalyse plaatsgevonden door de

desbetreffende gemeente, vaak vastgesteld
door het college en soms ook vastgesteld
door de raad en het college.
3. Gesprekken met college en een delegatie van
de raad waarbij vooraan in het gesprek is
vastgesteld of de deskresearch bekend is en
een actueel beeld geeft dan wel dat er feitelijke aanvullingen nodig zijn. Deze gesprekken gingen onder meer over bestuurlijke
stabiliteit en een gezonde financiële positie,
het vermogen om opgaven en ambities te
definiëren en om te zetten in uitvoering, de
decentralisatieopgaven. En ook over samenwerking in de regio, de Agenda van Brabant
en de interactie met de bevolking.
4. Het SWOT-verslag van deze gesprekken met
de bevindingen van de leden van de adviescommissie, dat voor eventuele opmerkingen
en aanvullingen is voorgelegd aan de
gemeente(secretaris) en is aangepast als het
feitelijke onjuistheden bevatte.
Zoals gesteld is deze ronde langs de gemeenten
in de regio Noordoost-Brabant aangevuld met
een tweetal bijeenkomsten met regionale verteVeerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant | 5

1 + 2) Zie bijlage voor opdracht en personele samenstelling

2 Waarnemingen

genwoordigers zodat het beeld meer compleet
is gemaakt. Een derde slag volgt in de komende
maanden, te weten de vergelijking van de regio
Noordoost-Brabant met de andere regio’s WestBrabant, Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant
en de daarmee verband houdende grensoverschrijdende ruimtelijke vraagstukken en
samenhang. Het definitieve oordeel van de
adviescommissie wordt met andere woorden
gevoed vanuit een drietal perspectieven:
• de invalshoek vanuit de afzonderlijke
gemeenten in de regio;
• de blik bezien vanuit de samenwerking
in de regio;
• de regionale ontwikkeling afgezet ten
opzichte van ontwikkelingen in andere
regio’s van de provincie Noord-Brabant.

2.1

Het analysemodel

Voor de aanpak is ervoor gekozen niet te werken met zogenoemde bestuurskrachtonderzoeken,
maar met de zogenoemde Brabantse Bestuursscan als analysekader:

Interactie met
de samenleving

Bestuurlijke stabiliteit
Organisatie op orde
Gezonde financiële
positie

Samenwerkingsbereidheid
en inzet

Samenwerking

Strategie en
leiderschap

Gemeenten in beeld
De kern van het bestuurlijk profiel van de
gemeente bestaat uit het fundament van een
goed functionerende gemeente:
• bestuurlijke stabiliteit;
• de organisatie kwalitatief en kwantitatief
op orde;
• een gezonde financiële positie.
Maatschappelijke vraagstukken zijn alleen
effectief aan te pakken in interactie met de
samenleving, dat is linksboven in beeld
gebracht. Het vertrouwen dat bestuurders en
ambtenaren krijgen van hun inwoners bepaalt
of er sprake is van adequate besluitvorming.
Strategie en leiderschap hebben daarom een
aparte score, linksonder in beeld gebracht.
De wil om samen met anderen tot oplossingen
te komen en de inzet voor de dan gemeenschap6 | Veerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant

Samenwerking 3 O’s

Decentralisatieopgaven

• Arbeidsmarktbeleid
• Kwaliteit en beschikbaarheid onderwijs
• Woningen en
bedrijventerreinen
• Bereikbaarheid en
mobiliteit
• Topvoorzieningen

• Jeugdzorg
• Werken naar
vermogen
• Wmo
• RUD

Operationele
samenwerking

Bestaande
samenwerkingsverbanden

•
•
•
•

FIOPA
Belastingen
Uitkeringen
Handhaving

• GGD
• SW
• Vervoerregio

pelijke zaak is een cruciale factor midden rechts
in beeld gebracht.
Samenwerking apart in beeld
Voor de samenwerking is de ordening aangebracht door inhoudelijke groepering.  Het eerste
blok linksboven, is samenwerking op economisch, fysiek en ruimtelijk terrein. Het tweede
blok, rechtsboven, betreft de samenwerking bij
de (nieuwe) decentralisatieopgaven. Het derde
blok, linksonder, betreft samenwerking op het
operationele vlak. In het vierde blok ten slotte,
rechtsonder, zijn aparte samenwerkingsverbanden genoemd.
In het vervolg van dit hoofdstuk geeft de adviescommissie de belangrijkste waarnemingen
weer.
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2.2

De regio Noordoost-Brabant

In een eerste inventarisatie (schets van de
bestuurlijke organisatie in de regio Noordoost-Brabant) is de stand van zaken van samenwerking in de regio aangegeven, zoals die
zich voordeed in het eerste kwartaal van 2012.
Er wordt op vele fronten samengewerkt in de
regio Noordoost-Brabant. Gemeenten nemen
deel aan tal van samenwerkingsvormen en de
bestuurlijke drukte en diversiteit is daardoor
groot. Er zijn de laatste jaren goede aanzetten
gedaan om daar verandering in te brengen.
We noemen als eerste het zogenoemde Pact van
Ruwenberg. In 2009 spraken de gemeenten uit
Noordoost-Brabant de intentie uit om de onderlinge samenwerking te verstevigen en te investeren in de ontwikkeling naar een krachtige
regio. Met het pact is overeenstemming bereikt
over de speerpunten voor het ruimtelijk en economisch beleid: food, logistiek, farma en zorg,
toerisme en machinebouw, aangevuld met een
duurzaam landschap van allure. Hierbij wil de
adviescommissie tevens de vijfsterrenregio
noemen waarin samen met ondernemers en
onderwijs projecten op deze terreinen worden
gestimuleerd. In 2011 hebben de samenwerkende gemeenten en de waterschappen in de zogenoemde ‘Schijf van 5’ bepaald welke concrete
ambities zij in 2020 willen hebben gerealiseerd.
De regio wil samen met de provincie werken
aan de realisatie van deze ambities, de topprioriteiten.
In de tweede plaats denkt de adviescommissie
aan de samenwerking bij de zogenoemde drie
D’s, de voorgenomen decentralisaties op de
terreinen van jeugdzorg, de overheveling van
begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo en de
Wet werken naar vermogen.
De voorbereiding op de komende decentralisaties wordt samen opgepakt in regionale
subclusters van samenwerkende gemeenten
8 | Veerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant

die op het niveau van de regio Noordoost onderling zijn verbonden en gezamenlijk afspraken
maken met de provincie.
In de derde plaats vallen de ontwikkelingen in
het Land van Cuijk op, waarbij de vijf gemeenten op strategisch niveau als eenheid naar
buiten treden, gemeenteraden volop zijn
betrokken bij de samenwerking en de gemeenten zich hebben gevonden in verstevigde, onderlinge samenwerking op het beleidsmatige
en operationele vlak.
Zo bezien gebeurt er in de regio NoordoostBrabant veel op het terrein van samenwerking
tussen gemeenten. Maar Noordoost-Brabant,
als bestuurlijke entiteit met een samenhangende aanpak op ruimtelijk, sociaal en economisch
terrein, is non-existent. De structuur daarvoor
ontbreekt, evenals de middelen.
Ook is er bestuurlijke weerstand tegen het verder optuigen van vormen van middenbestuur
en uit de verschillende gesprekken met de
gemeenten kan worden opgemaakt dat het thema veraf staat van de beleving van de meeste
gemeenteraadsleden 3).
Het thema samenwerking ter versterking van
de eigen uitvoeringskracht leeft op lokaal
niveau echter wel degelijk. Op operationeel terrein is het debat over zelf doen of samenwerken
in volle gang. De keuzes voor samenwerking
verschillen naar de mate van intensiteit, van
shoppen tot en met herindeling, maar ook naar
de mate van vertrouwen in buurgemeenten.
Een korte collage van onderwerpen die in de
gesprekken aan de orde zijn gekomen, onderstrepen de bevindingen van de adviescommissie:
• De Agenda van Brabant wordt niet gekend
en herkend. De provincie staat op afstand en
de strategische rol van de Agenda is zeer beperkt.
3) De adviescommissie wil niet onvermeld laten dat bij een
beperkter aantal gemeenten het onderwerp bij de raden
volop op de agenda staat.

• Niet alle gemeentebesturen bleken bereid
tot financiële investeringen in de regio
Noordoost-Brabant.
• ’s-Hertogenbosch heeft niet de positie als
logisch centrum van de regio.
Zij positioneert zich ook niet als centrumgemeente, maar dat hiaat wordt ook niet
door andere (samenwerkende) gemeenten
gevuld.
• ‘s-Hertogenbosch tracht op sommige
elementen condities voor samenwerking
op te leggen.
• De economische kernzone Oss/Uden/Veghel
vraagt om bestuurlijke samenwerking die
tussen Uden en Veghel moeizaam verloopt.
• Oriëntatie op belendende regio’s is nauwelijks aanwezig; Venlo en de Stadsregio’s
Arnhem-Nijmegen en Eindhoven en grensoverschrijdende belangen en kansen worden
niet of onvoldoende benut.
• Provinciegrenzen werken belemmerend.
Er is behoefte aan vloeiende overgangen en
‘ontgrenzen’; economische ontwikkelingen
overstijgen vaak gemeentelijke, provinciale,
landelijke en zelfs Europese grenzen. Dat besef moet een uitgangspunt van beleid zijn.
• Samenwerking in Triple Helix is beperkt aanwezig; versterking is noodzakelijk.
• Grote verschillen in omvang tussen de
gemeenten staat samenwerking op basis
van een gelijkwaardige inbreng in de weg.
• Een gezamenlijk gevoel van bedreiging
(urgentie) ontbreekt bij veel gemeenten.
• Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke
organisaties gaven aan de gemeentelijke
kaart als fragmentarisch en lastig te ervaren.
Er is te weinig tempo in de besluitvorming,
waarop ‘de buitenwacht’ – die veelal al een
aantal stappen verder is – niet kan wachten.
Er zijn te veel gemeenten in één werkgebied
die tevens niet op een lijn zitten. Opschaling
van gemeenten is onvermijdelijk als gevolg
van deze externe ontwikkelingen, zo werd in
deze context opgemerkt.

2.3

De subregio’s in Noordoost-Brabant

Waar de adviescommissie vaststelt dat er geen
sprake is van één regio Noordoost-Brabant als
bestuurlijke entiteit, beginnen kracht en
belang van de subregio’s daarentegen toe
te nemen. Illustratief is de samenwerking
binnen het Land van Cuijk, die daarom wat
uitgebreider aan de orde komt, maar ook de
andere subregio’s As 50, de Meierij en de Langstraat verdienen vermelding.
Land van Cuijk
Het Land van Cuijk sluit nauw aan op (het Rijk
van) Nijmegen, de Noordelijke Maasvallei, Venlo
en Duitsland. Die knooppunt- en scharnierfunctie, gekoppeld aan de attractiviteit van het gebied voor wonen, recreatie en verblijf, heeft een
sterke economische ontwikkeling op gang gebracht. Boxmeer onderscheidt zich met health,
food en farma en er zijn wereldspelers gevestigd zoals Nutreco, Bolsius, Intervet en Hendrikx
Genetics. Essent is de grootste producent van
groene stroom in Nederland en opende in 1999
haar centrale in het Land van Cuijk. Essent
neemt ondertussen een kwart van alle in Nederland geproduceerde groene stroom voor
haar rekening. Industrie, bouw en zakelijke
dienstverlening zijn in Cuijk belangrijke sectoren geworden. Grave is, naast een toeristische
trekpleister, een centrum voor zorg en zorggerelateerde instellingen. Mill krijgt met Fitland een
voorziening binnen haar grenzen die bezoekers
uit Nederland, Duitsland en België zal trekken.
Sint Anthonis bezit ‘10.000 bunder landelijk
schoon’, maar kent daarnaast internationaal
opererende bedrijven in de Agrotechnologie.
Met andere woorden, er zijn sterke pijlers in het
Land van Cuijk met verdere groeipotentie.
De strategische en bestuurlijke samenwerking
in het Land van Cuijk is intensief. Onder leiding
van een onafhankelijke voorzitter wordt
gewerkt aan een regiovisie en een regionaal
actieplan. Dat moet de basis worden voor een
Veerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant | 9

gezamenlijke operatie van de vijf gemeenten,
de bedrijven en onderwijsinstellingen om het
Land van Cuijk nog verder tot ontwikkeling
te brengen en de groei verder te stimuleren. De
samenwerking in het Land van Cuijk speelt zich
af tussen de vijf gemeenten op verschillende
fronten. Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave
(CMG) zijn druk bezig met de realisatie van een
gemeenschappelijke backoffice (fusie van de
ambtelijke organisaties). Boxmeer en Sint
Anthonis hebben elkaar gevonden in de samenwerking op basis van het zogenoemde SETAmodel. De raden zien dit als een tussenstap naar
verdere samenwerking/integratie op de schaal
van het Land van Cuijk. Die stap is nu nog niet te
maken. Culturen, werkwijzen en managementstijlen liggen nog te ver uiteen. Boxmeer heeft
de afgelopen periode fors geïnvesteerd in het
verhogen van de kwaliteit van de organisatie.
Dat proces is succesvol verlopen. Gezamenlijke
huisvesting in een nieuw gemeentehuis, strakke sturing en kaderstelling en vernieuwing van
management op sleutelposities hebben vruchten afgeworpen en moeten worden geconsolideerd. Een geforceerde samenwerking met de
CMG-gemeenten zal de klok terugzetten en dat
is noch in het belang van Boxmeer noch in het
belang van het Land van Cuijk. Vooralsnog kiest
Sint Anthonis ervoor extra te investeren in de
organisatie en op een aantal terreinen samen te
werken met Boxmeer en/of mee te doen met
gezamenlijke acties in het Land van Cuijk (de
drie D’s).
De vraag is aan de orde of op termijn die keuze
voldoende waarborg is voor een zelfstandige
organisatie voor een gemeente van die omvang.
Voor de huidige opgaven zal dit kunnen. Op
middellange termijn zal het de vraag zijn of Sint
Anthonis in deze vorm nog zal bestaan. Mede
daarom wordt er sterk geïnvesteerd in de kerkdorpen. Burgers identificeren zich vooral met
die dorpse gemeenschappen en minder met de
gemeentelijke paraplu die daar boven hangt.

10 | Veerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant

De samenwerking binnen het CMG-verband
verloopt procesmatig, harmonieus en organisch. Als tussenstap kan het de kwetsbaarheid
van de deelnemende gemeenten voor de korte
termijn oplossen. Wel plaatst de adviescommissie de kanttekening dat er nog veel uitwerking
moet plaatsvinden en dat het een kritisch
traject is. Voorts bestaan er twijfels of de schaal
uiteindelijk groot genoeg is. Ook plaatst de adviescommissie kanttekeningen bij de bestuurlijke constructie: drie zelfstandige gemeenten
als drie kapiteins op één schip.
Het is wat dat betreft een innovatie die ook
elders in het land nauwlettend zal worden
gevolgd als een van de mogelijke oplossingen
voor verhoging van bestuurskracht.
As50
De As50 is een economisch sterk gebied zonder
in het oog springende, alles overstijgende
urgente sectorale problemen. De ligging, de
hechte sociaal-economische structuur en de
beschikbare ruimte maken het een gebied van
nieuwe kansen. Het meest in het oog springend
is de verbondenheid van de agrofood- en de
industriële keten.
Wanneer de adviescommissie van buiten naar
de regio As50 kijkt, dan ziet het een economisch
interessant gebied langs één van de belangrijke
economische assen in Nederland. De As50 ligt
centraal tussen vier grotere knooppunten met
elk een eigen karakteristiek: bestuursstad
‘s-Hertogenbosch, foodvalley Wageningen en
universiteitsstad Nijmegen, Brainport Eindhoven en Greenport Venlo. De plussen van de As50
zijn de sterke economie, een goed ontwikkelde
agrarische en industriële keten, veel lokaal
geworteld (maar ook internationaal opererend)
ondernemerschap, een verwevenheid van stad
en platteland en veel interessante kwaliteiten
in het buitengebied. De regio As50 is een maakgebied met een sterke focus op food, health en

farma, een sterke logistieke sector en een goede
arbeidsmoraal. Denk hierbij aan toonaangevende grote bedrijven en instellingen als Agrifirm,
FrieslandCampina-DMV, Mars, Jumbo, Sligro,
MSD, Tennant, maar bijvoorbeeld ook aan ziekenhuis Bernhoven.
Opleidingen in het gebied hebben een focus op
de maakindustrie en de economische pijlers.
Naast sterke beroepsopleidingen zijn er verbindingen tussen bedrijven en universiteiten in
Wageningen, Nijmegen en Eindhoven waarbij
studenten kennis maken met deze regio via stages en werkplaatsen. Dat speelt zich af in een
attractieve woon- en leefomgeving.
De As50 heeft alle potentie om zich als sterk
merk verder te ontwikkelen. Het vraagt vooral
om een stevige alliantie van de gemeenten Oss,
Uden en Veghel. De betrokkenheid van Bernheze in het As50-overleg wordt vooral door haar
geografische ligging bepaald en niet strategisch
of inhoudelijk.
De gemeente Oss toont zich daarbij een stevige
partner die er op vele wijzen in wil investeren.
In schril contrast daarmee staat de afbrokkelende samenwerking tussen Uden en Veghel.
Gebrek aan samenwerking brengt de regionale
ontwikkeling in gevaar. Ondertussen lijkt
echter de samenwerking tussen Uden en Veghel
weer voorzichtig te worden opgepakt.
De Meierij
De zes Meierij-gemeenten (Boxtel, Haaren,
Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint- Oedenrode
en Vught) kiezen ervoor om met elkaar een
samenwerking aan te gaan voor de operationele taken. De zevende Meierij-gemeente,
’s-Hertogenbosch, neemt niet deel aan deze
samenwerking. De belangrijkste redenen voor
samenwerking zijn kostenbesparing, kwaliteitswinst en de vermindering van de kwetsbaarheid. De zes landelijke gemeenten kennen

vergelijkbare schaalproblemen en vraagstukken waarvoor ze staan. Deze gemeenten
kenmerken zich door hun ligging ten opzichte
van een grote stad, maar hebben toch allemaal
een dorps en groen karakter. In hun overwegingen staat dat ze alleen gezamenlijk gewicht in
de schaal kunnen leggen richting grote steden
zoals Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven.
Het is de bedoeling dat op deze schaal ook op
andere terreinen de samenwerking wordt geïntensiveerd. De samenwerking moet nog verder
worden ingevuld, maar lijkt zich vooral te richten op operationele taken en nieuwe taken als
gevolg van de decentralisatie. Voor samenwerking op strategisch terrein zijn nog geen plannen bekend.
Langstraat
‘De Langstraat’ begint ten westen van
’s-Hertogenbosch en ligt overwegend in
Midden-Brabant. Aan de rand van de regio
Noordoost-Brabant heeft de gemeente Heusden
bestuurlijk een strategische keuze gemaakt
voor samenwerking met Waalwijk en Loon op
Zand om De Langstraat als onderscheidende regio binnen Noord-Brabant sterker op de kaart te
zetten. Heusden schuift daardoor dichter tegen
het Hart van Brabant aan en neemt bijvoorbeeld ook deel aan de zogenoemde Leisure Boulevard. Het onderstreept nogmaals dat de grenzen van de regio’s fluïde zijn.
De eerste stappen van de samenwerking in De
Langstraat zijn neergelegd in de visie ‘Op een
nieuwe leest geschoeid’. Basis van de samenwerking is de gemeenschappelijke identiteit, de
sociale cohesie, de ruimtelijke samenhang, een
gezamenlijk cultuurhistorisch verleden en van
daaruit een agenda naar de toekomst toe.
Op basis van dit visiedocument wordt nu
samengewerkt aan de agenda van de toekomst.
Wonen, werken, infrastructuur en toerisme en
recreatie vormen de vier prioritaire beleidsVeerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant | 11

thema’s. Voor deze thema’s worden strategische
doelen voor de komende vijf jaar neergezet en
uitgezet in een werkprogramma tot 2014. Deze
agenda van de toekomst, het werkprogramma
en de werkwijze (organisatie) zullen mede voorzien in een intentieverklaring die voor de zomer
aan de drie raden wordt voorgelegd. Als tussenstap zal er op korte termijn een gezamenlijke
raadsbijeenkomst worden georganiseerd om
samen met de raden de toekomstagenda op de
vier beleidsthema’s te vullen.

in de praktijk nauw samen met de gemeente
Oss (ook in Noordoost-Brabant vijfsterrenregio),
maar Waalboss vindt weinig enthousiasme
meer bij Heusden (en Waalwijk) en ook de
beweging bij de zes Meierij-gemeenten is nadrukkelijk bedoeld om een gemeenschappelijke
vuist te kunnen maken ten opzichte van de
grote Brabantse steden. Tussen stad en ommeland bestaat een spanningsveld dat haaks staat
op huidige inzichten van stadteland waarbij het
twee kanten zijn van dezelfde medaille die om
integraal beleid vragen.

2.4 Kanttekeningen
		 van de adviescommissie

Daar staat tegenover dat de kartrekkersrol
van ’s-Hertogenbosch bij de decentralisatieoperaties (de zogenoemde transities) positief
wordt gewaardeerd.

De ontwikkelingen in de subregio’s laten zien
dat er ‘witte vlekken’ blijven door andere
keuzes of late keuzes van gemeenten. Boekel
en Landerd komen dan op het netvlies. Verder
is de positie van Maasdonk en Bernheze gaan
glijden. De aanvankelijke keuze voor een fusie
blijkt vooral in Bernheze op weerstand te stuiten en is na het raadsbesluit van 26 juni 2012
geheel van de baan. Voor Maasdonk is dat een
groot probleem omdat deze gemeente al
eerder heeft aangegeven geen toekomst meer
te zien als zelfstandige gemeente.
Weeffouten herindeling jaren ‘90
Dit zijn ook de gemeenten waar, aldus de
adviescommissie, sprake is van ‘weeffouten’,
voortvloeiend uit het herindelingsproces van de
jaren negentig. Dit betreft de gemeenten met
weinig interne samenhang, te weten Bernheze,
Landerd, Maasdonk en Haaren. De adviescommissie wijst in dit verband ook met enige treurnis naar het stopzetten van de herindeling
Uden-Veghel-Boekel, een fusie die de huidige
samenwerkingsproblemen in de regio had
kunnen voorkomen.
Verder valt de betrekkelijk geïsoleerde positie
van ’s-Hertogenbosch op. Deze grote stad werkt
12 | Veerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant

In hoeverre de samenwerking in regionale
subclusters op termijn de opmaat is voor
gemeentelijke herindeling blijft een vraag voor
de toekomstige bestuurlijke organisatie van
Brabant. Kleine gemeenten lijken kwetsbaar te
zijn (zowel voor de operationele taken, als voor
de strategische vraagstukken als voor een
bijdrage aan de regionale en subregionale
samenwerkingsverbanden) om zelfstandig een
regionaal volwaardige rol te kunnen spelen,
terwijl er steeds meer zaken en taken om
(boven)regionale oplossingen vragen. Die trend
wordt verder versterkt door de decentralisaties
die om een sterk bestuurlijk opdrachtgeverschap vragen. De subregionale samenwerking
is in dit verband vooral van belang voor operationele taken. Voor vraagstukken op economisch,
ruimtelijk en fysiek terrein is het geen oplossing. Het gaat daar om internationale concurrentie tussen regionale agglomeraties, regio’s
met een veel grotere schaal die provinciegrenzen overschrijden. Op fysiek terrein is
internationale samenwerking aangewezen.

nieuwe uitgangspunten. Het mantra ‘bestuur
moet dicht bij de burger blijven en dus zijn we
tegen gemeentelijke herindeling’ zal op langere
termijn steeds minder inhoud krijgen.
Burgerlijke oriëntatie is eerder gericht op
kleinere verbanden als dorp en buurt (gemeenschappen) dan op gemeenten. Bovendien
hebben herindelingen in het recente verleden
laten zien dat dit mantra maar betrekkelijk is.
Zie bijvoorbeeld Oss dat door samenvoegingen
met Berghem, Megen c.a., Ravenstein en Lith
een positief en geslaagd voorbeeld is van
samengaan van veel gemeenschappen,
van stad en platteland, in één gemeente. De betrokkenheid van bewoners is echter niet minder
geworden en het voorzieningenniveau heeft
veelal een positieve impuls gekregen.
Het zal er veel meer om gaan het beleid herkenbaar bij de burgers te krijgen, wegen te vinden
voor burgerparticipatie en te voorzien in
volwaardige publieke verantwoording. Daarmee zal ook nieuwe invulling gegeven moeten
worden aan de functies die gemeenteraden tot
nu toe vervulden in het dualistische bestel. Gemeenteraden weten zich nu onvoldoende betrokken bij de bestuurlijke samenwerking en
wijzen op een wezenlijk democratisch gat. Tegelijkertijd is er ook weerstand tegen het afstaan
van verantwoordelijkheden. Goed bestuur
vraagt om innovatie waarbij herindeling een
oplossing kan zijn, maar ook debat zal moeten
plaatsvinden over andere structuren en andere
bestuursvormen waar zowel de mandateringskwestie als het verantwoordingsvraagstuk
beter worden opgelost.

De huidige bestuurlijke inrichting van NoordBrabant met 67 veelal kleinere gemeenten zal
steeds minder houdbaar blijken. Dat vraagt om
Veerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant | 13

3 Visie en kader van de Klankbordgroep

4 Aanbevelingen

Naar de mening van de Klankbordgroep
Krachtig Bestuur in Brabant4) dient er een
bestuurlijk Brabant te ontstaan dat kan
schakelen en verbinden. Het vermogen tot
schakelen en verbinden is een belangrijke
kernopgave voor het bestuur de komende jaren. Met bestuurders onderling, maar zeker
ook met andere partners zoals ondernemers,
onderwijs, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Op weg naar verstedelijkte regio’s

Daarnaast moeten gemeenten ook onder minder gunstige omstandigheden adequaat kunnen functioneren. Zij moeten actief kunnen
bijdragen aan het oppakken van bovenlokale
vraagstukken. Ook dienen zij over een zodanige financiële spankracht te beschikken dat
schommelingen in het inkomsten- en uitgavenpatroon kunnen worden opgevangen.
De klankbordgroep vindt dat de spiegel die de
adviescommissie de regio en de gemeenten
gaat voorhouden niet automatisch moet leiden tot een structuurdiscussie. De grootte van
een gemeente is niet per definitie bepalend
voor de bestuurskracht, maar de mogelijkheid
om slim te schakelen en te verbinden is bepalend. Het gaat om de bewustwording dat
gemeenten over hun gemeente- en bestuurlijke grenzen heen moeten kijken voor kansen.

De klankbordgroep heeft vitaal c.q. krachtig
bestuur als volgt omschreven:
• Bestuur dat in staat is de maatschappelijke
opgaven te definiëren en het handelend
vermogen heeft om deze om te zetten in
uitvoering. Daarbij gaat het zowel om
de ruimtelijk-fysieke terreinen (economie,
infra-structuur, groen en dergelijke) als om
de terreinen van zorg, onderwijs, welzijn, inkomen, veiligheid en dergelijke.
• Bestuur met een knowhow en het vermogen
om te verbinden en te dansen tussen de
schalen en tussen maatschappelijke en
bestuurlijke partners.
• Veerkrachtig bestuur dat ook onder minder
gunstige omstandigheden adequaat kan
functioneren en maatschappelijke effecten
weet te realiseren.
• Bestuur dat van buiten naar binnen kan
denken en handelen.
• Bestuur met het vermogen om de wettelijke
en autonome taken, en de eigen ambities,
adequaat uit te voeren.
• Robuust bestuur dat zekerheid en continuïteit biedt.

De volgende onderwerpen zijn naar de mening
van de klankbordgroep cruciaal voor het
bestuur in Brabant:
1. Versterking en vernieuwing economie
topprioriteit
2. Focus op economische topclusters
3. Omslag agrosector
4. Kwaliteit van landschap en leefomgeving in
relatie tot economische ontwikkeling
5. Tendensen als vergrijzing en krimp hebben
hun weerslag op de samenleving
6. Sterke regio’s
7. Regio’s, steden en landelijk gebied
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4) De klankbordgroep is ingesteld door Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant en bestaat uit een
aantal vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners.

De adviescommissie wijst, met het oog op
welvaart en welzijn, op het belang van een
krachtig Brabant. De bestuurlijke inrichting
moet leiden tot een gebied dat zich kan meten
met de internationale topregio’s. Het bestuur
van provincie en gemeenten is erop (in)gericht om het allerbeste voor de inwoners,
bedrijven en instellingen te realiseren. Het
Telosrapport ‘Panorama Krachtig Brabants Bestuur’ (23 november 2011), geeft het duidelijk
weer: het is een slag tussen concurrerende
stedelijke regio’s. We roepen de passages nog
even in herinnering.
‘(..)Vanuit een mondiaal perspectief is de opgave
in algemene zin helder: het concurrentievermogen in het licht van een toenemende mondiale
concurrentie om schaarse productiefactoren
(energie, grondstoffen, arbeid, kapitaal, kennis),
meer efficiënte productieprocessen (informatisering, eco-economie) en vernieuwende productmarktcombinaties (innovatie, creativiteit). De
Brabantse regio staat daarbij voor de uitdaging
om scherpe focus te houden op haar positie in de
zogenoemde Europese ‘blauwe banaan’: de band
van verstedelijkte regio’s die loopt van Zuidoost
Engeland en het Noordwest Europese deltagebied (Randstad – Vlaamse Ruit – Brabantstad)
via het zuiden van Duitsland, Zwitserland en
Oostenrijk naar het noorden van Italië (Piemonte). Deze stedenband vormt in meer dan één opzicht de ‘backbone’ van de Europese economie.
Stedelijke regio’s binnen dit ruimtelijke verband
profiteren enerzijds van hun gedeelde positie in
dit netwerk, gebaseerd op de manier waarop productie eenheden, kennis en logistiek met elkaar
interacteren, anderzijds zijn zij in verscherpte
mate met elkaar in concurrentie. (..)’
De toekomst laat zich het beste achteraf voorspellen, maar de ontwikkeling naar verstedelijkte regio’s gaat verder dan de huidige gemeentelijke inrichting van Brabant. Stedelijke

gebieden raken met elkaar verknoopt, platteland en stad dito; grote regio’s die de grenzen
van de huidige grote Brabantse steden overstijgen waarin de Brabantse dorpen ook zullen
opgaan. Het zal om vernieuwende passende
bestuurlijke constructies vragen met gevolgen
voor zowel de huidige gemeentelijke als de
provinciale overheid. De route daartoe is nog
niet uitgestippeld, maar deze stip op de horizon
moet mede bepalend zijn in het denken over
krachtig bestuur in Brabant.
4.1

Een sterke regio met sterke subregio’s

De waarnemingen van de adviescommissie in
hoofdstuk twee, en visie en kader van de
Klankbordgroep zoals weergegeven in hoofdstuk drie, leiden tot voorlopige aanbevelingen
voor de gemeenten, (sub)regio’s en provincie.
Zoals in hoofdstuk twee beschreven, zijn er veel
goede ontwikkelingen in de subregio’s. De belangrijkste constatering is echter dat de regio
Noordoost-Brabant nauwelijks is ontwikkeld en
dat er feitelijk ook geen sterke beweging vanuit
de gemeenten is om de regio vorm, inhoud,
bestuurlijke kracht en budget te geven. De adviescommissie is tot de conclusie gekomen dat
op dit moment het sterk inzetten op een krachtige ontwikkeling van de regio lastig is, maar
wel noodzakelijk voor het effectief kunnen
oppakken van strategische thema’s. Daarnaast
is op alle fronten zichtbaar dat meer dan ooit
subregio’s duidelijkere taakopdrachten krijgen
en daarmee de uitvoeringskracht van de
deelnemende gemeenten wordt vergroot.
Tweesporenbeleid
De adviescommissie beveelt dan ook een tweesporenbeleid aan om voor de korte termijn
vooral in te zetten op versterking van de subregio’s (spoor 1) en vanuit de sterke subregio’s de
vorming van een sterke regio parallel en gelijkVeerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant | 15

tijdig te laten plaatsvinden. Die regio moet zijn
grenzen kunnen overstijgen gelet op de noodzakelijke samenwerking met Eindhoven, Nijmegen en het Duitse achterland (spoor 2). De in
gang gezette lijn van Noordoost-Brabant als
vijfsterrenregio kan verder worden gefaciliteerd
en gestimuleerd.
De adviescommissie wijst op het belang om
deze twee sporen parallel aan elkaar te laten
lopen, omdat voorkomen moet worden dat
samenwerking in het perspectief van de grotere
regio wordt geblokkeerd door in zichzelf gekeerde subregio’s. Anders gezegd: de kracht van de
subregionale ontwikkeling moet tevens benut
worden voor de strategische samenwerking op
bredere schaal.
Om dit proces te ondersteunen doet de adviescommissie de volgende aanbevelingen:
1 De gemeente ’s-Hertogenbosch moet (samen
met Oss) het voortouw nemen in de regiovorming Noordoost.
2 Stel een actieplan op voor het betrekken van
de drie (vier) O’s/de Triple Helix voor de
regionale ontwikkeling. Stimuleer en
faciliteer de mogelijkheid van een Stichting
4 O’s à la Brainport.
3 Stel een concreet uitvoeringsprogramma per
subregio en daaruit afgeleid de regio op,
mede gebaseerd op de Agenda van Brabant.
4 Maak een regionaal investeringsfonds; start
met bijvoorbeeld €5,- per inwoner.
5 Voer op zeer korte termijn de discussie in de
subregio’s hoe de samenwerking valt uit te
breiden van alleen operationele taken naar
ook de beleidsinhoudelijke strategische
vraagstukken en daag de aan de subregio
deelnemende gemeenten uit een stip op de
horizon te zetten op welk moment sprake
moet zijn van resultaatgerichte samenwerking, dan wel samengaan.
6 Zorg voor een helder governancemodel per
subregio. Stem dit af met andere subregio’s
in Noordoost-Brabant, zodat bij voorkeur een
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vergelijkbare opzet ontstaat en er geen
belemmeringen worden opgeworpen voor
een toekomstige integratie in één regio
Noordoost-Brabant.
7 De provincie kan een leidende rol op zich nemen in het ondersteunen en tot stand brengen van achtereenvolgens sterke subregio’s
en een sterke regio Noordoost-Brabant.
8 Neem als provincie stappen om actief te
participeren in de regio en ga actief aan de
slag met de vertaling van de Agenda van
Brabant op subregionaal niveau.
9 Stimuleer en faciliteer als Vereniging van
Brabantse Gemeenten én provincie het debat van gemeenteraden over governance op
regionaal niveau.
4.2 Het aanpakken van de knelpunten

2

3

De adviescommissie is van mening dat, indien
samenwerking sterker door gemeenten zou
worden opgepakt, in het algemeen de
bestuurskracht van die gemeenten vergroot.
Herindeling komt van onderop. Dat principe is
leidend en blijft vooralsnog leidend. Aan de andere kant vindt de commissie dat herindeling
niet in alle gevallen onuitgesproken moet blijven. De aanbevelingen van de commissie zijn
gericht aan gemeenten, (sub)regio’s en provincie en als de adviescommissie aanbevelingen
tot herindeling geeft, is het aan de individuele
gemeenten om de keuze te maken om deze wel
of niet op te pakken en uit te werken. De provincie kan daarbij sterk stimuleren en faciliteren.
1 Stimuleer en faciliteer een nadere uitwerking van de mogelijkheid om vanuit de
3+2-filosofie in Land van Cuijk één agenda
voor de toekomst te maken. De stip op de
horizon zou daarbij moeten zijn het vormen
van twee gemeenten, en op termijn nog liever één gemeente, in het Land van Cuijk, die
als bestuurlijke partner in staat is een meer-

4

5

waarde te leveren bij het oppakken van
regionale opgaven en taken, in samenwerking met andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
provincie. De adviescommissie meent een
sterke culturele, sociale, economische en geografische samenhang te zien tussen de gemeenten in het Land van Cuijk. Ook heeft de
adviescommissie de indruk dat inwoners en
maatschappelijke organisaties zich sterk
verbonden voelen met het gebied. Het Land
van Cuijk is een ‘sterk merk’.
De provincie dient een leidende rol op zich te
nemen betreffende de bestuurlijke toekomst
van Maasdonk nu de gemeenteraad van
Bernheze definitief heeft besloten niet verder te gaan met de fusieonderhandelingen.
De adviescommissie is van mening dat opdeling van de gemeente Maasdonk in de rede
ligt omdat dit het meest aansluit bij de maatschappelijke realiteit. Vanwege functionele
relaties, de regionale opgaven en de samenhang en evenwichtige regionale bestuurlijke
verhoudingen zouden Nuland en Vinkel, inclusief het regionale bedrijventerrein
Heesch-West daarbij naar ’s-Hertogenbosch
kunnen en Geffen naar Oss. Als tweede optie
zou Vinkel (zónder het regionale bedrijventerrein Heesch-West) naar Bernheze kunnen.
Dit beïnvloedt ook de situatie in Bernheze en
Landerd. Die exercitie maakt het tevens mogelijk nog eens nadrukkelijk te kijken naar de
gemaakte ‘weeffouten’ bij de laatste grootschalige herindeling in de jaren negentig. De
adviescommissie denkt dan met name aan
de gemeenten Landerd, Boekel en Bernheze
en de dorpen Berlicum en Middelrode van de
gemeente Sint-Michielsgestel.
Stimuleer en faciliteer verregaande intensieve samenwerking van Uden en Veghel. De
stip op de horizon zou hier het samengaan
van deze gemeenten moeten zijn. De witte
vlekken Boekel en Landerd dienen daarbij te
worden betrokken.

6 Bij Haaren zal nog eens gekeken moeten
worden naar mogelijk intensievere samenwerking met Oisterwijk.
7 Inventariseer de bereidheid in De Meierij
voor intensieve operationele samenwerking,
uitmondend in een gezamenlijke backoffice.
Sluit niet op voorhand uit dat dit wordt gevolgd door een bestuurlijke fusie.
8 Onderzoek de wijze waarop ‘s-Hertogenbosch intensiever kan samenwerken op operationeel en strategisch vlak in De Meierij en
de regio Noordoost-Brabant in zijn geheel.
9 Stimuleer en faciliteer de Meierijgemeenten
om ook in beleidsinhoudelijke of strategische
zin samen te werken.
10 Investeer als provincie in (bestuurskracht)
onderzoeken naar verdergaande samenwerking/herindeling als gemeenten daarom
vragen.
11 De adviescommissie adviseert de kleinere
gemeenten
bestuurskracht-onderzoeken
naar  verdergaande samenwerking c.q. herindeling te starten, omdat de kwetsbaarheid
daar het grootst is en de mogelijkheden om
een volwaardige bijdrage te leveren aan regionale, dan wel subregionale samenwerking
te beperkt zijn. Maak duidelijk dat de stadtelandbenadering gedachten over grotere landelijke gemeenten als buffer ten opzichte
van de grotere stad heeft achterhaald.
12 Geef binnen het Strategische Beraad de
mogelijkheden aan van gezamenlijk economisch beleid voor de economische motor
A59/A50 met een voortouw voor Triple
Helix.
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Ten slotte nog enige aanbevelingen over
andere relevante aspecten:
13 De gemeente ’s-Hertogenbosch moet zich
positioneren als centrumgemeente. Daarbij
moet niet de eigen agenda leidend zijn, maar
de agenda van de regio.
14 Faciliteer de gemeente Maasdonk voor een
onderzoek naar de alternatieven. Het ligt
daarbij in de rede dat de huidige gemeente
Maasdonk wordt opgedeeld, zoals hiervoor is
geschetst.
15 Heroverweeg daarbij ook de (bestuurlijke)
positionering van het bedrijventerrein
Heesch-West (gelegen op de grens van de gemeenten Maasdonk en Bernheze), mede in
relatie tot het dorp Vinkel, dat thans niet bij
Bernheze hoort.
16 Waarnemende burgemeesters kunnen worden benoemd om de noodzakelijke bewegingen in samenwerking en herindeling te
stimuleren.
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Bijlage:

Samenstelling Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant

Taak/opdracht en samenstelling van de
Adviescommissie en Klankbordgroep
Krachtig Bestuur in Brabant.
Adviescommissie en Klankbordgroep
Krachtig Bestuur in Brabant
Op 6 februari 2012 hebben Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant zowel een Adviescommissie
als een Klankbordgroep Krachtig Bestuur in
Brabant ingesteld. Beide met een eigen taak en
opdracht.
Opdracht aan de commissie
De opdracht aan de commissie bestaat samengevat uit het schetsen van een beeld van de actuele bestuurlijke organisatie in Noord-Brabant.
De commissie gaat daartoe:
- voor elk van de vier Brabantse regio’s Noordoost-, Midden-, Zuidoost- en West-Brabant
een beeld schetsen van de bestuurlijk organisatorische opbouw en kort beschrijven welke
initiatieven binnen de regio’s op het vlak van
bestuurlijke organisatie te herkennen zijn;
- een beeld schetsen van het bestuurlijk profiel van de 67 Brabantse gemeenten.
De commissie voert hiertoe gesprekken met bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de vier regio’s. Met gebruikmaking van
vooraf verkregen informatie en de gevoerde gesprekken worden sterktes/zwaktes en kansen/
bedreigingen van de gemeenten en de regio’s in
beeld gebracht. De commissie rapporteert, op
grond van haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan het college van Gedeputeerde
Staten, aan het bestuur van de Vereniging van
Brabantse Gemeenten en aan de gemeenten en
regio’s.
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Adviescommissie
Helmi Huijbregts (voorzitter)
Taak van de klankbordgroep
De taak van de klankbordgroep is het adviseren
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
over strategie en beleid over onder meer de toekomstbestendigheid van gemeenten ter realisatie van de Agenda van Brabant, de regionale en
gemeentelijke taken en ambities en de ontwikkeling van een visie op de bestuurlijke organisatie van de provincie Noord-Brabant.
Verder denkt de klankbordgroep mee in de de
probleemanalyse, is klankbord naar de adviescommissie, en wonen de leden de regiogesprekken bij.

Gerard Daandels
Aart-Jan Gorter
David Hamers
Jan Kerkhof
Herman Klitsie
Peter Mangelmans
Michel Marijnen
Marriët Mittendorff
Henk Willems

Achtergrond (niet limitatief)
lid Eerste Kamer, voormalig gedeputeerde,
voormalig burgemeester Oosterhout
voormalig burgemeester Deurne
directeur woningcorporatie Woonveste in Heusden, Haaren en
Den Bosch, voormalig lid Provinciale Staten van Noord-Brabant
senior-onderzoeker Planbureau voor de leefomgeving en
lector man & public space Designacademy Eindhoven
Adviseur openbaar bestuur; voormalig wethouder Veghel
en Oirschot
voormalig burgemeester Oss
voormalig burgemeester Best
voormalig burgemeester Roosendaal
voormalig wethouder en raadslid Eindhoven
voormalig burgemeester Heusden

Samenstelling Klankbordgroep Krachtig Bestuur in Brabant
Klankbordgroep
Gerrit Jan Swinkels
(voorzitter)
Wout Barentsen
Eugène Bernard
Marcel Boogers
Guy Buck
Bert van Dijk
Joke Driessen
Peter Glas
Wim van Lith
Nol Verdaasdonk

voorzitter SER-Brabant
adviseur kwaliteit lokaal bestuur VNG/Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING)
bestuursvoorzitter Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Universiteit van Tilburg (in rol van bestuurskundige)
voorzitter Raad van Bestuur Zorgonderneming Schakelring
voormalig directeur HRM Van Melle Perfetti
plantmanager Shell Moerdijk
watergraaf Waterschap De Dommel
voorzitter Vereniging kleine kernen Noord-Brabant
directeur Brabantse Milieufederatie
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