Overige samenwerkingsverbanden
Een interne inventarisatie heeft een totaal van circa 30 samenwerkingsverbanden opgeleverd. In deze
paragraaf verbonden partijen presenteren wij de samenwerkings-verbanden die een formele
grondslag hebben.
1. AgriFoodCapital
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

Inhoud

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Vertegenwoordiging

AgriFoodCapital (voorheen 5 sterrenregio Noordoost
Brabant)
www.agrifoodcapital.nl
Den Bosch
Bestuursconvenant Regionale samenwerking Noordoost
Brabant (19 februari 2014)
Een verdere intensivering en professionalisering van de
reeds bestaande samenwerking tussen de convenantpartners bekend onder de naam Regionale samenwerking
Noordoost Brabant, waarbij:
a. de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende
gemeenten worden behartigd door de opstelling, vaststelling en uitvoering van een Strategische Agenda met
Uitvoeringsprogramma voor Noordoost Brabant;
b. een adequate overleg- en besluitvormingsstructuur
geboden wordt;
c. de verdeling van verantwoordelijkheden en de afstemming van taken ten aanzien van (de uitgaven uit) het
regiofonds wordt vastgelegd.
Intergemeentelijke samenwerking
Doel van de samenwerking is dat Noordoost Brabant in
2020 excelleert als topregio in AgriFood.
Maatschappelijke vraagstukken op het terrein van
duurzaamheid, voeding en gezondheid worden omgezet
in (innovatieve)producten. Hiervoor is een agenda
opgesteld - ‘Strategische Agenda met uitvoeringsprogramma, Agrifood Noordoost Brabant “Excellente Agrifood
regio” vastgesteld in alle gemeenteraden en algemeen
besturen van de convenantpartners in december 2013 en
januari 2014.
Het realiseren van een sterke topregio is een
gemeenschappelijke ambitie en opgave van zowel
overheden, kennisinstellingen als bedrijfsleven. Om de
gekozen strategie tot uitvoering te brengen is een triplehelix samenwerking in de vorm van een stichting
opgericht met een slagvaardige uitvoeringsorganisatie.
Het investeren in innovatie wordt mogelijk gemaakt via het
regiofonds, opgebouwd uit een bijdrage per inwoner en
via projectfinanciering vanuit bedrijfsleven,
kennisinstellingen en externe fondsen, zowel provinciaal,
nationaal als Europees.
Ondernemingen en kennisinstellingen uit de gehele
AgriFood-keten werken samen, ook in cross-overs naar
andere sectoren en initiatieven om ons heen, gefaciliteerd
door overheden en in samenspraak met maatschappelijke
organisaties.
gemeenten Uden, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,
Cuijk, Grave, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint
Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Veghel,
Vught, Waterschappen AA en Maas en Dommel.
Burgemeester is lid van algemeen bestuur (de Bestuurlijke regie Groep (BRG) van de Regio Noordoost Brabant)
Betrokken portefeuillehouder is lid van één van de porte-

Portefeuillehouder
Afdeling

feuillehoudersoverleggen. Daarnaast is besloten een
bestuurlijke kopgroep te formeren. Namens uden zit M.
van Merwerode in de kopgroep.
Intergemeentelijke samenwerking (H. Hellegers)
Stedelijke Ontwikkeling

2. Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne vliegbasis Volkel
Verband
Naam
Commissie overleg en voorlichting milieu-hygiëne
vliegbasis Volkel (COVM)
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Commissie gebaseerd op Luchtvaartwet
Doel
Overleg en voorlichting over geluidhinder van vliegbasis
Volkel.
Inhoud
Bestuurlijk product
Milieu en duurzaamheid
Taken
Inhoud
Wijzigingen
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
GS, Ministerie van Defensie (KLu), VROM-inspectie,
provincie, een milieuorganisatie, gemeenten Boekel, Cuijk,
Landerd, Mill en Sint Hubert, Veghel en Uden en één omwonende van elke gemeente.
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

Ruimtelijke ontwikkeling (R. Peerenboom)
Stedelijke Ontwikkeling

3. Gebiedsproces waterthema’s Waterschap Aa en Maas
Verband
Naam
Gebiedsproces waterthema’s
Website
Waterschap Aa en Maas
Vestigingsplaats
http://www.aaenmaas.nl/gebiedsproces
(op dit moment minder actief , omdat we bezig zijn met
een nieuwe stap te maken voor het actualiseren van een
nieuw SGBP , wat eind 2014 gerealiseerd moet zijn.
Rechtsvorm
Stuurgroep
Doel
Het doel van het gebiedsproces is het de kwaliteit en
kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater te beschermen, te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te
bevorderen.
Inhoud
Bestuurlijk product
Riolering
Taken
Vormgeven waterbeheer voor landbouw, natuur en
recreatie
Inhoud
Wijzigingen
Op 10 november 2013 is het vGRP+ vastgesteld. Hierdoor
is men akkoord gegaan met de maatregelen zoals die in
het waterprogramma voor Uden staan, zoals o.a. de
gemeentelijke wateropgave, waaronder de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). De uitvoering van de
werkzaamheden moeten in 2027 gerealiseerd zijn.
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Wethouder is lid van stuurgroep
Portefeuillehouder
Openbare Werken (B. Tuithof)
Afdeling
Openbare Werken
4. GGA Brabant-Noordoost (Gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer)
Verband
Naam
GGA Noordoost Brabant (Gebiedsgerichte aanpak)
Website
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/verkeers-en-vervoersbeleid/gebiedsgerichte-aanpak-verkeer-en-vervoer.aspx
Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Doel

Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

Inhoud

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

Provinciaal Verkeers- en VervoerPlan (PVVP) de Planwet
Verkeer en Vervoer art 12 en het regionale verkeers en
vervoersplan (RVVP)
Door een GebiedsGerichte Aanpak kunnen de GGA-partners rekening houden met specifieke geografische en
sociaal-economische kenmerken voor de regio. Daarnaast
wordt ook gekeken naar problemen die (gemeente-)grensoverschrijdend zijn. De partners binnen de regio, maar
ook de regio’s onderling werken sàmen aan oplossingen
voor de bestaande verkeers- en vervoersproblemen. Op
deze manier worden de problemen in hun geheel
bekeken.
De integraal bedachte oplossingen zijn effectiever en gunstig voor de reiziger. Deze kijkt immers niet naar gemeentegrenzen, maar wil gewoon zo snel mogelijk, veilig en
met een betrouwbare reistijd van deur tot deur reizen.
Verkeer en vervoer
Samenwerking op gebied van verkeer, verkeersveiligheid
en vervoer Uitvoering verkeers- en vervoersprojecten.
Samen met provincie, gemeenten en andere stakeholders
(zoals Rijkswaterstaat, Provincie en de Regiopolitie Oost
Brabant) worden verkeer- en vervoersproblemen geanalyseerd, deels gesubsidieerd en verbeteringsprojecten
gerealiseerd.
Ontwikkeling van het RVVP en bijdragen aan 5* regio
voor wijziging naar Agri Food Capital. Brabants MIT 2013
- 2017
Provincie en gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer,
Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis,
Veghel en Uden, Rijkswaterstaat en politie.
Lid van de stuurgroep die inmiddels is opgegaan in de vijfsterrenregio (samenwerking GGA’s
Verkeer en vervoer (M. van Merwerode)
Openbare Werken

5. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Noordoost Brabant
Verband
Naam
Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio
Noordoost Brabant
Website
http://www.hovnoordoostbrabant.nl/
Rechtsvorm
Bestuursovereenkomst
Doel
Een robuust en wervend regionaal HOV netwerk, waarbij
HOV staat voor snelle, comfortabele openbaar vervoerslijnen met een hoge frequentie plus overstapvoorzieningen
voor fiets auto en trein.
Inhoud
Bestuurlijk product
Verkeer en vervoer
Taken
Beheer van HOV infrastructuur, realisatie van halte en
doorstroomvoorzieningen, financiering en verkrijgen van
subsidies. Realiseren van quick wins voor de periode
2011 - 2015
Inhoud
Wijzigingen
Aanpassing voorkeurstracé
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze,
Eindhoven (SRE), ‘s-Hertogenbosch, Oss, Schijndel, Sint
Michelsgestel, Sint Oedenrode, Son en Breugel, Veghel
en Uden
Bestuurlijke relatie
Portefeuillehouder
Verkeer en vervoer (M. van Merwerode)
Afdeling
Openbare Werken

6. Regionale Economische samenwerking Veghel-Uden-Schijndel (voorheen Intergemeentelijk
Bureau Economie)
Verband
Naam
Intergemeentelijk Bureau Economie
Website
Rechtsvorm
Samenwerkingsplan
Doel
- Ondersteunen en verbinden van de 3-O’s (ondernemers,
onderwijs en overheid) op economische thema’s;
- Vergroten, versterken en promoten van de economische
positie van Schijndel, Uden en Veghel in de regio;
- Verbeteren van de dienstverlening vanuit de gemeenten
aan ondernemers in Schijndel, Uden en Veghel.
Inhoud
Bestuurlijk product
Economische ontwikkeling
Taken
- Verbinden van regionale
ondernemersvertegenwoordiging en gemeenten
- Ondersteunen en voorbereiden regionale 3-O regiegroep
- Afstemmen EZ tussen Uden, Veghel en Schijndel
- Ondersteunen startersmarktplaats regio
Uden,Veghel,Schijndel
- Acquisitie Foodpark Veghel en zorgpark Uden
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Inhoud
Wijzigingen
Halverwege 2012 is IBE overgegaan in RES.
Subsidierelatie wordt in 2015 beëindigd.
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
Gemeenten Uden, Veghel en Schijndel
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Economische zaken (T. Vonk)
Afdeling
Stedelijke Ontwikkeling
7. Maashorst
Verband

Naam
Website
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

Inhoud

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Maashorst
www.demaashorst.nl
Stuurgroep; geen rechtsvorm zijnde
Door gezamenlijk initiëren en afstemmen van plannen en
maatregelen vanuit het Maashorst Manifest, de kansen en
potenties van het natuurgebied de Maashorst maximaal
benutten
Natuur en landschap
Behoud en versterking van de Maashorst als Provinciaal
Landschap Ontwikkelen van natuurgebied De Maashorst
en ontwikkeling van de veelzijdigheid aan functies
passend in de schil.
De oprichting van een stichting Maashorst in Uitvoering
met als doel:
1. Het tot uitvoering brengen van de door de Stuurgroep
Maashorst vastgestelde plannen en projecten
2. In opdracht van stuurgroep Maashorst uitvoering geven
aan vastgestelde jaarplannen
- Het zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van
de besluiten van de Stuurgroep
- Het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van
projecten op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk
gebied, voor zover passend binnen de door de Stuurgroep
gestelde kaders
- Het beheren van fondsen en gelden die worden
aangewend voor de financiering van de projecten
- Het zorgdragen voor het voeren van een deugdelijke
administratie
Gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden;daarnaast
Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas,
Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek,

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
8. Nationale politie
Verband

Inhoud

Inhoud
Bestuurlijke relatie

Naam
Website
Rechtsvorm
Doel
Bestuurlijk product
Taken

Deelnemers

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
9. Samenwerking As50
Verband
Naam
Website
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

Inhoud
Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

10. Sociale recherche
Verband
Naam
Website
Rechtsvorm

Agrarische Natuurvereniging De Maashorstboeren, ZLTOafdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en
Regio VVV Meierij & Noordoost-Brabant
Lid van stuurgroep
Natuur en landschap (M. van Merwerode)
Openbare werken

Veiligheidsoverleg en districtelijk driehoeksoverleg
www.politie.nl
N.v.t.
Handhaving openbare orde en veiligheid, preventie en opsporing criminaliteit.
Openbare Orde en veiligheid
Periodiek overleg tussen het openbaar ministerie, de
politie en gemeenten over afstemming en inzet van taken.
Wijzigingen
Openbaar Ministerie, politie en gemeenten
Regio: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave,
Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd,
Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint
Anthonis, Sint- Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden,
Veghel, Vught.
District de Leijgraaf: Boekel, Landerd, Uden, Veghel
N.v.t.
Openbare Orde en Veiligheid (H. Hellegers)
Maatschappelijke Dienstverlening

Samenwerking As 50
www.as50.nl
Bestuursconvenant 31 maart 2010
a. Samenwerking bij beleidsmatige- en strategische
vraagstukken van bovengemeentelijk belang, door het
formuleren van antwoorden, het gezamenlijk uitstippelen
van strategieën, het gezamenlijk optrekken in
overlegstructuren en het uitvoeren van projecten;
b. Het realiseren van gemeentelijke en regionale beleidsen projectdoelstellingen en een effectieve belangenbehartiging van de gemeenten bij onder meer Provincie, Rijk en
Europa;
c. Komen tot de opstelling, vaststelling en uitvoering van
een dynamische Strategische uitvoeringsagenda voor de
gemeente Oss en de stedelijke regio Uden-Veghel;
Intergemeentelijke samenwerking
Samenwerking Oss-Uden-Veghel-Bernheze op thema’s:
HOV, Transitie van de landbouw, cultuur, duurzaamheid
en bedrijfsvoering.
Opgegaan in samenwerking Noordoost Brabant
Gemeenten Uden, Oss, Veghel, Bernheze
Bestuurlijke regiegroep (BRG)
Intergemeentelijke samenwerking (H. Hellegers)
Stedelijke Ontwikkeling

Sociale recherche
www.s-hertogenbosch.nl
Overeenkomst (uitbesteding aan ‘s-Hertogenbosch)

Inhoud

Doel
Bestuurlijk product
Taken

Inhoud
Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
11. Verwerking groenafval en gft
Verband
Naam
Website
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product
Taken
Inhoud
Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

Voorkomen c.q. aanpak onrechtmatige bijstandsverlening
Uitkeringen levensonderhoud
Opsporing en bestrijding van fraude in kader bestaande
sociale
zekerheidswetgeving.
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint
Hubert, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode; aansluiting bij
samenwerkings-verband tussen ‘s-Hertogenbosch en
Boxtel, Haaren, Maasdonk, Schijndel, Sint-Michielsgestel,
Oss, Vught, Uden
N.v.t.
Sociale Zaken (G. Overmans)
Sociale Zaken

BOVUS
Uitvoeringscontract
Duurzame verwerking groenafval en gft
Afvalverwijdering
Gezamenlijke inzet voor duurzaam verwerken groenafval
en gft, met elk verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.
Gemeenten Bernheze, Oss, Veghel, Sint-Oedenrode en
Uden.
Bestuurlijk overleg waarvoor elke deelnemende gemeente
een bestuurlijke vertegenwoordiger heeft benoemd
Openbare Werken (B. Tuithof)
Openbare Werken

